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Zárónyilatkozat 

 

Az elmúlt években a közjogi egyesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a külhoni 

magyarság szülőföldön való gazdasági boldogulására. A Kárpát-medencei magyarság 

megerősítése csak egy stabil, prosperáló anyaországra építkezve képzelhető el. A magyar 

gazdaságpolitikai modell, amely a munkát helyezi a fejlődés középpontjába, ma biztos 

támaszt jelent a külhoni magyaroknak. A következő időszakban a szereplők egymás közötti, 

generációkon és határokon átívelő összefogását kell támogatnunk. Csak a hagyomány és az 

innováció összekapcsolásával hozhatunk létre olyan működő gazdasági térséget, amely 

hozzájárulhat az egységes magyar nemzet gyarapodásához. 

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következő elvekben és célokban állapodnak 

meg: 

- Örvendetesnek tartják, hogy továbbra is növekszik az egyszerűsített honosítással és 

állampolgárság megállapítással élő külhoni magyarok száma. Bíznak a folyamat 

sikerében, továbbra is kiemelten fontosnak tartják annak népszerűsítését és 

támogatását. 

- Támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek – kiemelten 

Székelyföld – autonómiatörekvéseit, és felhívják a figyelmet az Európában létező 

autonómiaformák pozitív példáira, szorgalmazva az önrendelkezési törekvésekkel 

kapcsolatos konstruktív párbeszéd megvalósulását a szomszédos államokkal. 

- Határozottan kiállnak a külhoni magyarságot megillető jogok és alapvető szabadságok 

– különösképpen a nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok, gyülekezési és 

egyesülési jog, a szimbólumok szabad használata, a tulajdonhoz való jog – biztosítása 

mellett, illetve mindennemű hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséért.  

- Sikeresnek tekintik a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programot, amely 

folytatta a gazdaságpolitikai szemléletmód megerősítését a magyar nemzetpolitikában. 

Megállapodnak abban, hogy 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz.  
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- Üdvözlik a Petőfi Sándor Program folytatását, amelynek keretében 2016-ban 51 

ösztöndíjas segíti a szórványban működő magyar szervezetek munkáját. Bíztatónak 

tartják, hogy a program eredményeképpen számos közösségben el- illetve újraindult a 

magyar nyelv, a néptánc és a népzene oktatása. Örömüket fejezik ki, hogy idén új 

helyszínekkel bővülhetett a program.  

- Sikeresnek tekintik a Márton Áron életét és rajta keresztül a huszadik századi 

diktatúrák kegyetlenségeit bemutató Márton Áron Emlékévet. Üdvözlik azt a döntést, 

hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-ben Szent László Évet hirdet. 

- Örömüknek adnak hangot annak kapcsán, hogy a Magyar Kormány külön programot 

indít a Kárpát-medencei magyar óvodák építésére és fejlesztésére. Bíznak abban, hogy 

a támogatás segítségével sikerül elérni, hogy egyre több külhoni magyar szülő írassa 

gyermekét magyar nyelvű oktatási intézménybe. 

- Üdvözlik a magyar kormánynak a határátkelők számának növelése és a határok 

átjárhatóságának javítása érdekében tett lépéseit. Bíznak abban, hogy a következő 

években újabb intézkedések születhetnek ezen a területen, ezáltal is segítve a 

magyarság akadálytalan kapcsolattartását. 

- Kérik a magyarországi tulajdonú cégek segítségét abban, hogy a szomszédos országok 

magyarlakta területein az ügyfeleikkel történő szóbeli és írásbeli kommunikációban is 

biztosítva legyen a magyar nyelvhasználat. 

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

vállalniuk. A fenntarthatóság nemcsak a Kárpát-medence természeti kincseinek 

megőrzéséről szól, hanem mindazokról az értékekről, amelyeket önazonosságunk 

megőrzése és erősítése érdekében kötelességünk óvni és gondozni. 

Erdély tekintetében: 

- Főhajtással emlékeznek meg az 1989-es temesvári forradalom román és magyar 

hőseire, akik áldozata lehetővé tette a demokratikus kibontakozást. 

- Megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyezhetetlennek tartják a romániai 

magyarságot sújtó jogfosztásokat és hatósági intézkedéseket, aggodalommal figyelik 

azok sűrűsödését és kiterjedését. 

- Határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott vezetőit sújtó hatósági 

önkény ellen. Megdöbbenve tapasztalják a represszív módszerek kiterjesztését a 
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romániai magyar egyházi-, civil-, oktatási- és kulturális életre. Támogatásukról 

biztosítják a meghurcoltakat. 

- Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú menetét, 

tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának, 

illetve a bennük működő magyar oktatási intézmények jogszerű működésének 

megkérdőjelezése ellen.  

- 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 népesebb magyar közösségeket is megillesse az 

anyanyelvhasználat joga. 

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

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata, ennek következtében 

folyamatosan csökken az intézmény magyar anyanyelvű hallgatóinak aránya. 

Szorgalmazzák az önálló magyar tagozat mielőbbi létrehozását, az anyanyelv 

használatának biztosítását a felsőoktatásban és egészségügyben. 

- Felhívják a nemzetközi szervezetek – különösen az Európa Tanács, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet –, valamint 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. 

- Arra bíztatják az erdélyi magyarokat, hogy a közösségük jövőjét cselekvően alakító 

felelős polgárként minél nagyobb arányban vegyenek részt a 2016. december 11-én 

sorra kerülő parlamenti választásokon és támogassák az RMDSZ magyar összefogás 

listáját, az Erdély-központú politizálást. Kifejezik abbéli reményüket, hogy a 

választások után felálló kabinet pozitívan viszonyul majd az erdélyi magyarság 

kéréseihez, kiszélesíti és betartatja a törvényekben biztosított kisebbségi jogokat. 
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- Elfogadhatatlannak tartják, hogy Románia nem támogatta a Csíksomolyói Búcsú 

UNESCO szellemi örökség listára való felvételét. Érthetetlen, hogy – minden indoklás 

nélkül – a román kormány nem állt ki az egyedüli romániai magyar vonatkozású 

előterjesztés mellett. Garanciákat várnak arra, hogy a lehető leghamarabb újrakezdi a 

felvételi folyamatot.  

Felvidék tekintetében: 

- Üdvözlik, hogy a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság keretében újraindult a 

párbeszéd a két ország között a kisebbségek helyzetéről, amely reményeik szerint a 

jövőben előrelépéshez vezethet a szlovákiai magyarokat érintő ügyekben.  

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

állampolgársági törvényt, hogy ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése azon 

magyar nemzetiségű polgárokat, akik magyar állampolgárságot szereznek.  

- Szorgalmazzák, hogy az oktatási intézmények finanszírozási rendjének reformja 

többletforrásokat biztosítva teremtse meg a magyar iskolák esélyegyenlőségét.  

- Szükségesnek tartják a szlovák kormány mellett működő tanácsadó szervben, a 

Kisebbségi Bizottságban a magyarság számarányának megfelelő szavazati jog 

biztosítását, valamint egy valódi kisebbségi önkormányzatiságot megvalósító, 

demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményrendszer kialakítását. Fontosnak 

tarják a kisebbségek jogállásáról szóló törvény megalkotását.  

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

arányait tekintve – a jelenlegi gyakorlattól eltérően – ne érintse hátrányosan a magyar 

kisebbséget. 

- Szorgalmazzák, hogy a szlovák kormány a gyakorlatban valósítsa meg Szlovákia 

kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó nemzetközi vállalásait, és tiltakoznak a bíróság 

előtti nyelvhasználatban tapasztalható visszalépés miatt. 

Vajdaság tekintetében: 

- A vajdasági magyar nemzeti közösség jelene és jövője szempontjából rendkívül 

fontosnak tartják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség négy kulcsfontosságú területen 

államtitkári pozíciót kapott. Bíznak abban, hogy a kormányzati ciklus végére a Szerb 

Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között megkötött koalíciós szerződés 

számos eleme meg fog valósulni. 
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- Üdvözlik, hogy az elmúlt egy esztendőben Szerbiának négy csatlakozási tárgyalási 

fejezetet sikerült megnyitnia. Kiemelt jelentőségűnek tartják, hogy a szerb kormány 

által elfogadott Kisebbségi Akcióterv a kisebbségek képviselőinek bevonásával 

készülhetett el. Reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy az Akciótervben 

foglaltaknak és az ott rögzített határidőknek megfelelően fog rendeződni a Szerbiában 

élő magyar közösség helyzete. Bíznak abban, hogy az ország csatlakozási 

folyamatának dinamikája hosszú távon is fenntartható marad. 

- Rendkívüli örömüknek adnak hangot amiatt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájában vázolt elemek gyakorlati megvalósítása 

megkezdődhetett és sikeresen zajlik. A Kárpát-medencei magyarság számára is 

modellértékűvé vált program reményeik szerint jelentős mértékben fog hozzájárulni a 

vajdasági magyar közösség szülőföldön való megmaradásához és boldoguláshoz.  

- Üdvözlik, hogy öt év kimaradást követően, 2016. április 4-én Szabadkán összeült a 

Magyar-Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság, továbbá, hogy az ülés a jegyzőkönyv 

elfogadásával zárult. Szorgalmazzák, hogy az elkövetkező években a testület minden 

évben tartson ülést, ezáltal is hozzájárulva a két ország területén élő magyar és szerb 

közösség megoldatlan kérdéseinek előmozdításához. Fontosnak tartják, hogy a szerb 

fél a jövőben kormányhatározat formájában hajtsa végre a jegyzőkönyvben vállalt 

kötelezettségeit. 

Kárpátalja tekintetében: 

- Bíznak abban, hogy Ukrajnában helyreáll a béke és az ország olyan demokratikus 

jogállammá válik, ahol teljes körűen biztosítják a nemzetiségek kulturális, oktatási, 

nyelvi, közösségi jogait. 

- Üdvözlik a kárpátaljai magyar közösség életfeltételeinek javítása és intézményeinek 

fenntartása érdekében indított programok folytatását, amelyek hozzájárulhatnak az 

elvándorlás csökkentéséhez. 

- Fontos előrelépésnek tekintik, hogy a Magyar Kormány támogatásával megkezdődött 

az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Terv megvalósítása. Bíznak abban, hogy a program 

hozzájárul a kárpátaljai magyarság gazdasági megerősödéséhez. 
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- Szorgalmazzák az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogainak biztosítását 

a hatályos ukrajnai nyelvtörvény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartája alapján.  

- Reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy az ukrajnai közigazgatási reform 

megvalósítása során figyelembe veszik a nemzetiségi arányokat. Szorgalmazzák egy 

magyarlakta vidékeket magában foglaló közigazgatási egység létrehozását. 

- Szorgalmazzák a nemzetiségi oktatási intézményeket felügyelő önálló megyei és járási 

oktatási főosztályok megalakítását. 

- Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem történt meg a szovjet hatóságok 

által törvénytelenül államosított ingatlanvagyon visszaszolgáltatása a történelmi 

egyházak számára.  

- Bíznak abban, hogy sor kerül a sztálini önkény magyar áldozatainak rehabilitációjára. 

Horvátország tekintetében: 

- Bíztatónak tartják, hogy horvátországi magyarok – erőteljes fogyatkozásuk ellenére – 

magas arányban vettek részt a parlamenti választásokon. Reményüket fejezik ki, hogy 

a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által elnyert pozíciók javíthatnak 

a magyar-horvát kapcsolatokon. 

- Üdvözlik, hogy a Magyar Kormány támogatásával 2017-ben megkezdődhet a 

horvátországi magyarok gazdaságfejlesztési programjának megvalósítása. Bíznak 

abban, hogy a fejlesztések hozzájárulhatnak a horvátországi magyarság szülőföldön 

maradásához. 

 Muravidék tekintetében: 

- Üdvözlik, hogy 2017-től Magyarország Kormánya biztosítja a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) által kidolgozott gazdaságfejlesztési 

program elindításához szükséges anyagi forrásokat. Üdvözlik továbbá, hogy a szlovén 

kormány 2017-től költségvetési forrásokat biztosít az őshonos magyar nemzeti 

közösség gazdasági alapjának létrehozására. Meggyőződésüket fejezik ki a 

tekintetben, hogy mindez nagymértékben hozzájárul majd a muravidéki magyarság 

gazdasági felzárkózásához. 
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- Reményüket fejezik ki, hogy a tervezett szlovéniai nemzetiségi kerettörvény helyett – 

az MMÖNK közreműködésével –, több olyan ágazati jogszabály kerül módosításra, 

amely hatékonyabbá teszi a kisebbségvédelem gyakorlati megvalósítását. 

A diaszpórában élő magyarság tekintetében: 

- Üdvözlik a Magyar Diaszpóra Tanács által 2016. november 30-án elfogadott célokat, a 

diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program és az emigrációs 

hagyatékok megmentése érdekében indított Mikes Kelemen Program folytatását, 

valamint a diaszpóra vonatkozásában elkészült stratégiai dokumentumot, amely 

alapján tovább folytatódhat a diaszpórában élő magyarság megerősítése. 

A Magyar Állandó Értekezlet tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt 

elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. 

 

Budapest, 2016. december 1. 


