
 
 

Magyar Állandó Értekezlet 

XVI. ülés 

Zárónyilatkozat 

2010-ben a nemzetegyesítés útjára léptünk: saját elképzeléseinkre támaszkodva kezdtünk el a 

közös magyar jövőben gondolkodni, majd hozzáláttunk annak megvalósításához. Egy erős 

Magyarországra támaszkodva, együtt építjük a Kárpát-medencét, biztosítva a külhoni 

magyarság számára identitásának megőrzését és szülőföldjén való boldogulását. Ezt az 

eredményt a jövőben is együtt kell továbbgondolnunk, gyarapítanunk és megvédenünk. 

Továbbra is közös cselekvésre van szükség, hogy megőrizhessük azokat az eredményeket, 

sikereket és értékeket, amelyek nemzetünk nagyságát növelik. 

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következő elvekben és célokban állapodnak 

meg: 

- Üdvözlik, hogy a nemzet közjogi újraegyesítésének eredményeképpen az elmúlt hat és 

fél évben több mint egymillió külhoni magyar kérelmezte a magyar állampolgárságot. 

Örömüknek adnak hangot, hogy még az idei évben leteheti az esküt az 

egymilliomodik külhoni magyar állampolgár.  

- Elkötelezettek a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok választási 

regisztrációjának és jövő évi országgyűlési választásokon való részvételének 

népszerűsítésében. 

- Kiemelt törekvésként kezelik, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában aláírásukkal minél többen támogassák a Minority SafePack – Egymillió 

aláírás a sokszínű Európáért elnevezésű, a kisebbségi közösségek európai uniós 

jogvédelmének megteremtését célzó Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. 

Arra biztatják a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben 

nyújtsanak tájékoztatást a kezdeményezés, valamint az aláírások összegyűjtésének 

fontosságáról tekintettel arra, hogy olyan ügyről van szó, amely nagymértékben 

befolyásolhatja az Európai Unió országaiban élő magyar és a többi őshonos nemzeti 

kisebbség jogainak biztosítását. Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség közreműködik a 

magyarországi aláírásgyűjtésben. 
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- Támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek 

autonómiatörekvéseit, szorgalmazzák az ezzel kapcsolatos konstruktív párbeszéd 

megvalósulását a szomszédos államokkal, és képviselik az ügyet az Európai Unió 

testületeiben és minden egyéb nemzetközi fórumon is. 

- Meggyőzőnek tartják a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve programnak 

a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való boldogulásának javításában elért 

eredményeit. Megállapodnak abban, hogy 2018 a külhoni magyar családok éve lesz.  

- Üdvözlik, hogy 2017-ben 65 ösztöndíjas részvételével folytatódik a szórványban 

működő magyar szervezetek munkáját segítő Petőfi Sándor Program. Örömmel 

veszik tudomásul, hogy a program az ösztöndíjasok létszámának növelésével még 

több helyszínen tud hozzájárulni a magyar szervezetek közösségépítő munkájához. 

- Üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddig elért eredményeit. 

Örömüknek adnak hangot, hogy a Magyar Kormány döntésének értelmében a program 

2018-ban újabb források bevonásával folytatódik. Bíznak abban, hogy a 

kezdeményezés segítségével jelentős mértékben emelkedhet a külhoni magyar 

óvodások száma. 

- Sikeresnek tekintik a Szent László Emlékévet, amely nemcsak a lovagkirály 

kultuszának életben tartásához, de az emlékét őrző magyar közösségek közötti 

kapcsolatok és a visegrádi együttműködés megerősítéséhez is hozzájárult.  Üdvözlik 

azt a döntést, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban Mátyás király 

Emlékévet hirdet. 

- Szorgalmazzák, hogy a szomszédos országokban tevékenykedő magyar állami vagy 

magyar magántulajdonú részesedéssel rendelkező vállalatok termékeiken és 

szolgáltatási tevékenységük során törekedjenek a magyar nyelvhasználatra. 

- Üdvözlik a Magyar Kormány nemzetegyesítő törekvéseit, amelynek egyik fontos 

eleme a határátkelők számának növelése. Szorgalmazzák a határok átjárhatóságának 

további javítását az anyaországi és a külhoni magyarok közötti akadálytalan 

kapcsolattartás biztosítása érdekében. 

- Egyetértenek abban, hogy a Kárpát-medencei fenntarthatóságért felelősséget kell 

vállalniuk, amely a Kárpát-medence természeti kincseinek megőrzésén túl magában 

foglalja mindazon értékek védelmét, amelyeket önazonosságunk megőrzése és 

erősítése érdekében kötelességünk óvni és gondozni. 
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Erdély tekintetében: 

- Megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják a romániai 

magyarságot sújtó jogfosztásokat és hatósági intézkedéseket, aggodalommal figyelik 

azok sűrűsödését és kiszélesítését. 

- Határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott vezetőit sújtó hatósági 

önkény ellen. Megdöbbenve tapasztalják a represszív módszerek kiterjesztését a 

romániai magyar egyházi, civil, oktatási és kulturális életre. Támogatásukról 

biztosítják a meghurcoltakat. 

- Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállását, tiltakoznak 

a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának, illetve a 

bennük működő magyar oktatási intézmények jogszerű működésének 

megkérdőjelezése ellen. Elfogadhatatlannak tartják, hogy adminisztratív hibára való 

hivatkozással felfüggesztették a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium működését. Bíznak abban, hogy az iskola ügyében mihamarabb törvény 

által biztosított kedvező megoldás születik, és a 2018/2019-es tanév beiskolázási 

tervében az intézmény státusa a magyar közösségre nézve kedvező módon jelenik 

meg.  

- Felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai 

Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának figyelmét a romániai 

restitúciós folyamat visszásságaira, illetve a romániai magyar kisebbséget 

diszkrimináló hatósági fellépésekre. Kérik, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel 

tegyenek meg mindent a jogbiztonság, az anyanyelvhasználat, a tulajdonhoz és szabad 

vallásgyakorláshoz való jog szavatolásáért. 

- Határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági 

fellépések ellen sürgetve a jogszabályok gyakorlatba ültetését és a valós kétnyelvűség 

megvalósítását azokon a településeken, ahol a jogszabályok ezt előírják.  

- Szorgalmazzák az anyanyelvhasználatra vonatkozó jogszabályok módosítását, a 

nyelvhasználati küszöb 10 százalékra csökkentését, illetve annak szabályozását, hogy 

az egy településen élő, 5000 főnél kisebb lélekszámú magyar közösségeket is 

megillesse az anyanyelvhasználat joga. Aggodalommal tekintenek a közigazgatási 

anyanyelv-használati jogokat bővítő törvénytervezetre, amelyet a magyar nemzeti 
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közösségen kívül sem a parlament, sem pedig a többi nemzeti kisebbség képviselői 

nem támogattak. 

- Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata, ennek következtében 

pedig folyamatosan csökken az intézmény magyar anyanyelvű oktatóinak és 

hallgatóinak aránya. Szorgalmazzák az önálló magyar tagozat mielőbbi létrehozását, 

az anyanyelv használatának biztosítását a felsőoktatásban és az egészségügyben. 

Felvidék tekintetében: 

- Örömüknek adnak hangot, hogy megkezdődhetett és sikeresen zajlik a Magyar 

Közösség Pártja Baross Gábor gazdaságfejlesztési stratégiájában vázolt elemek 

gyakorlati megvalósítása. A program reményeik szerint jelentős mértékben fog 

hozzájárulni a felvidéki magyar közösség szülőföldön való megmaradásához és 

boldoguláshoz. 

- Szorgalmazzák, hogy a szlovák kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 

Szlovákia megfeleljen nemzetközi vállalásainak, amelyek a kisebbségi 

nyelvhasználatra vonatkoznak, továbbá a szlovák jogrendben már meglévő nyelvi 

jogok érvényesíthetők legyenek a gyakorlatban. 

- Szükségesnek tartják a szlovák kormány mellett működő tanácsadó szervben, az ún. 

Kisebbségi Bizottságban a magyarság számarányának megfelelő szavazati jog 

biztosítását, valamint egy valódi kisebbségi önkormányzatiságot megvalósító, 

demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményrendszer kialakítását. 

- Szorgalmazzák a szlovák állami kulturális célú támogatások átalakítását úgy, hogy – a 

jelenlegi gyakorlattól eltérően – arányait tekintve ne érintse hátrányosan a magyar 

kisebbséget. 

- A felvidéki magyarok jogainak megfelelő biztosítása és érvényesíthetősége érdekében 

fontosnak tartják egy, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény megalkotását. 

- Szorgalmazzák, hogy az oktatási intézmények finanszírozási rendjének reformja 

többletforrásokat biztosítva teremtse meg a felvidéki magyar iskolák 

esélyegyenlőségét.  
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- Határozottan kiállnak amellett, hogy a szlovák parlament úgy módosítsa az 

állampolgársági törvényt, hogy ne büntesse a szlovák állampolgárság elvesztésével 

azon magyar nemzetiségű polgárokat, akik magyar állampolgárságot szereznek. 

- Szorgalmazzák a nemzetiségi arányossági elv bevezetését a szlovák közszolgálati 

médiában. 

- Szorgalmazzák a Győr–Csallóköz közötti autópálya megépítésének elősegítését. 

 

Vajdaság tekintetében: 

- Elismeréssel állapítják meg, hogy Magyarország és Szerbia együttműködése 

példaértékű. 

- Üdvözlik Szerbia európai uniós csatlakozásának előrehaladását. Sürgetik a 23. 

csatlakozási tárgyalási fejezethez kapcsolódó Kisebbségi Akcióterv megvalósítását. 

Reményüket fejezik ki, hogy a nemzeti tanácsokról szóló, valamint a nemzeti 

kisebbségek jogairól és szabadságairól szóló törvények módosításai az idei év végéig 

elfogadásra kerülnek. 

- Rendkívüli örömüknek adnak hangot, hogy a Vajdasági magyar közösségek terület- és 

gazdaságfejlesztési stratégiájában, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség szakértői 

készítettek el, meghatározott fejlesztési célok gyakorlati megvalósítását sikeresen 

végzi a Prosperitati Alapítvány. Megelégedéssel nyugtázzák, hogy a megszerzett 

közösségi bizalomnak köszönhetően a Magyar Kormány által támogatott hároméves 

fejlesztési program intézkedései hatékonyan és nagy számban eljutottak a vajdasági 

termelőkhöz, vállalkozókhoz, családokhoz. 

- Támogatják a Vajdasági Magyar Szövetség küzdelmét az anyanyelvi oktatásért 

különösen a kis létszámú osztályok megmaradásának vonatkozásában. Bíznak abban, 

hogy sikerül elérni a magyar nyelven működő, önálló tagozatok megmaradását, 

amelyek fontos szerepet töltenek be az asszimiláció megállításában. 

- Megelégedéssel nyugtázzák, hogy az Országos Oktatási Tanács elfogadta a szerb mint 

nem anyanyelv oktatására vonatkozó standardokat, így az anyanyelvű oktatáshoz való 

jog érvényesülésén kívül a szerb nyelv hatékonyabb elsajátításával a magyar fiatalok 

nagyobb eséllyel juthatnak előbbre szülőföldjükön. 
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- Üdvözlik, hogy a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulásaként a Vajdasági 

Magyar Szövetség több törvényjavaslatra benyújtott és elfogadott módosítási 

indítványai biztosítják, hogy a munkahely-létesítés folyamatában figyelembe kell 

venni a lakosság nemzeti összetételét, a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletét, 

valamint a hivatalos használatban levő nyelvek ismeretét. Örömüknek adnak hangot, 

hogy Szerbiában immáron törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben egy kisebbségi 

és egy többséghez tartozó jelölt azonos képesítéssel rendelkezik, az előbbivel kell 

munkaviszonyt létesíteni. 

Kárpátalja tekintetében: 

- Reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy Ukrajnában helyreáll a béke és az ország 

olyan demokratikus jogállammá válik, ahol teljes körűen biztosítják a nemzetiségek 

kulturális, oktatási, nyelvi, közösségi jogait és azok érvényesülését. 

- Határozottan tiltakoznak az Ukrajnában élő magyarok emberi és alkotmányos 

szabadságjogait csorbító, az európai normákat és értékeket sértő új ukrán oktatási 

törvény ellen. Felszólítják az ukrán hatóságokat a nemzeti kisebbségek – köztük a 

magyarság – alkotmányban is rögzített, szerzett jogainak helyreállítására, és a magyar 

tannyelvű oktatási intézmények működésének biztosítására. 

- Aggodalommal tekintenek a nyelvhasználat és az állampolgárság szabályozására 

vonatkozó, előkészületben lévő ukrán törvénytervezetekre, amelyek tovább szűkítenék 

az ukrajnai nemzetiségi kisebbségek jogait. 

- Sikeresnek tekintik az Egán Ede gazdaságfejlesztési terv eddigi megvalósítását. 

Bíznak abban, hogy a program folytatásával újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak meg 

a kárpátaljai magyar vállalkozók előtt. 

- Szorgalmazzák az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogainak biztosítását 

a hatályos ukrajnai nyelvtörvény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája alapján. 

- Bíznak abban, hogy az ukrajnai közigazgatási reform megvalósítása során figyelembe 

veszik a nemzetiségi arányokat. Szorgalmazzák egy magyarlakta vidékeket magában 

foglaló közigazgatási egység létrehozását. 
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- Reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy hamarosan sor kerül a szovjet hatóságok 

által törvénytelenül államosított ingatlanvagyon visszaszolgáltatására a történelmi 

egyházak számára. 

Horvátország tekintetében: 

- Üdvözlik a Horvát Kormány által 2017. augusztus 24-én elfogadott Nemzeti 

kisebbségi operatív programot, amelyben a horvátországi magyar közösség 

legfontosabb oktatási, kulturális és infrastruktúrafejlesztési kérései szerepelnek. 

Bíznak a program maradéktalan végrehajtásában, köztük az eszéki székhelyű 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ kollégiumának mielőbbi 

megépülésében. 

- Üdvözlik, hogy 2017 februárjában – öt év kihagyást követően – megtartotta ülését a 

Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság és reményüket fejezik ki, hogy az ott 

vállalt ajánlások mielőbb teljesülnek. 

- Üdvözlik, hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vidék- és 

gazdaságfejlesztési programja alapján kiírt első pályázati kör sikerrel zárult. Bíznak 

abban, hogy a támogatások hozzájárulnak a horvátországi magyarság szülőföldön való 

boldogulásához és megerősödéséhez. 

Muravidék tekintetében: 

- Üdvözlik, hogy 2017-ben sikeresen lezárult a Magyar Kormány által biztosított 

Kakasdi Hajós Mihály gazdaságfejlesztési program első pályázati köre. Örömmel 

veszik tudomásul, hogy a Szlovén Kormány a 2017–2020-as időszakra 

gazdaságfejlesztési programot fogadott el az őshonos magyar nemzeti közösség 

gazdasági alapjának létrehozására. Mindkét program megvalósítása jelentős 

mértékben hozzájárul majd a muravidéki magyarság gazdasági felzárkózásához. 

- Üdvözlik a Magyar Kormány által biztosított oktatási és kulturális támogatásokat, 

amelyek nem csupán kiegészítik a szlovén kormányzati támogatásokat, hanem a 

nemzeti megmaradás nélkülözhetetlen serkentői. 

- Üdvözlik a szlovéniai törvényhozás terén a legutóbbi időszakban elért eredményeket, 

kiemelten az őshonos nemzeti közösségek oktatását javító törvényi módosítást, a 

nemzetiségi szervezetek közvetlen finanszírozását, valamint projektjeik 
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előfinanszírozását. Ugyanakkor ismételten felhívják a figyelmet az átfogó nemzetiségi 

törvény mielőbbi elfogadásának szükségességére.  

 

A diaszpórában élő magyarság tekintetében: 

- Üdvözlik a Magyar Diaszpóra Tanács által 2017. november 9-én elfogadott célokat. 

Örömüknek adnak hangot a tekintetben, hogy a korábbi programok folytatása mellett 

új kezdeményezések indulhatnak el a diaszpórában élő közösségek megerősítése 

érdekében. 

A Magyar Állandó Értekezlet tagjai azon meggyőződésüknek hangot adva, hogy minden 

magyar felelős minden magyarért, arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy élve 

alkotmányos jogaival, vegyen részt a 2018-as országgyűlési választásokon. 

A tagszervezetek kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek érvényre 

juttatása, a kijelölt feladatok elvégzése iránt. 

Budapest, 2017. november 10. 


