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1.
A Magyar-Magyar Csúcstalálkozó

Közös Nyilatkozata

A Miniszterelnöki Hivatal és a Határon Túli Magyarok Hivatala szervezésében Budapes-
ten, „A Magyarország és a határon túli magyarság” címû rendezvény keretében 1996. júli-
us 4–5-én találkoztak a határon túli magyar közösségek érdekképviseleti szervezetei,
a magyar kormány, valamint a magyarországi parlamenti pártok képviselõi. A konferenci-
án megvitatták Magyarország és a határon túli magyar közösségek kapcsolatának politi-
kai-stratégiai kérdéseit, megfogalmazva közös álláspontjukat.

A résztvevõk
– a világ magyarságának nemzeti összetartozásából kiindulva,
– szem elõtt tartva Magyarország és a határon túli magyar közösségek együttes érde-

keit, azaz a magyar nemzet érdekeit,
– a határon túli magyar közösségek helyzetének minden érintett fél számára meg-

nyugtató, tartós rendezésére törekedve,
– a Magyarország és a vele szomszédos államok közötti jó viszony elõmozdításának

és kialakításának szándékával,
– a térség biztonsága és stabilitása növelésének érdekében,
– Magyarország és a térség országainak euroatlanti integrációs folyamata elõsegíté-

sének szándékával
jelen nyilatkozatban megerõsítik a következõket:
1. A határon túli magyar közösségek iránti felelõsség elvének, amelyet a Magyar

Köztársaság alkotmánya rögzít, maradéktalanul érvényesülnie kell a Magyarország és
a szomszédos országokban élõ magyar közösségek közötti viszony alakításában.

2. A kétoldalú államközi kapcsolatokban a nemzet érdekeinek hatékonyabb érvénye-
sítéséhez szükséges a magyarországi politikai pártok, a magyar kormány, illetve a határon
túli magyar közösségek politikai szervezetei közötti minél teljesebb politikai egyetértés
kialakítása.

3. Megerõsítik, hogy a határon túli magyarok identitása megõrzésének, közösség-
ként való fennmaradásának és fejlõdésének, valamint a szülõföldön való megmaradásának
alapvetõ kérdése az önkormányzat, az autonómia létrehozása, összhangban a mûködõ euró-
pai gyakorlattal és a nemzetközi normák szellemiségével. Összehangolt támogatásban
részesítik a határon túli magyar közösségek ennek megfelelõ autonómiatörekvéseit, mint
helyzetük alkotmányos egyenjogúságon alapuló rendezésének eszközét. A magyar kor-
mány ezzel kapcsolatos nemzetközi fellépésén túlmenõen kiemelt jelentõséget tulajdoníta-
nak a nemzetközi pártközi fórumokon és a nem kormányzati szervezetekben végzett ilyen
jellegû munkának.
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4. Egyetértenek azzal, hogy Magyarország és a magyar nemzet jövõje szempontjá-
ból meghatározó fontosságú az euroatlanti integrációs szervezetekhez való mielõbbi csatla-
kozás. Ez a Kárpát-medence különbözõ országaiban élõ valamennyi magyar érdeke,
a magyarság egymásra találásának esélye. Megerõsítik annak szükségességét, hogy
a Magyar Köztársaság külpolitikájában az euroatlanti integrációs célok mellett egyidejû-
leg és azonos súllyal legyen képviselve a szomszédsági kapcsolatok fejlesztése. Ezen kül-
politikai törekvések nem szoríthatják háttérbe a határon túli magyar nemzeti közösségek
alapvetõ érdekeit.

5. Támogatják mindazon Magyarországgal szomszédos államoknak, melyek ezen
szándékukat kinyilvánították, a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történõ csatlakozását
abban a meggyõzõdésben, hogy a felvételi követelmények teljesítésével az érintett álla-
mokban a demokrácia és a piacgazdaság intézményeinek zavartalan mûködésén túl az ott
élõ magyar közösségek sajátos jogállásukkal kapcsolatos törekvései is érvényesülnek,
összhangban az EU-tagállamok pozitív gyakorlatával.

6. A résztvevõk elítélnek minden olyan politikát, amely szembeállítja Magyaror-
szág és a határon túli magyar közösségek érdekeit.

7. A magyar kormány és a magyarországi politikai pártok partnernek tekintik a hatá-
ron túli legitim magyar szervezeteket, és támogatják jelenlétüket a nemzetközi fórumokon.

8. A magyarországi politikai pártok szorgalmazzák a kapcsolatok elmélyítését
a szomszédos országok demokratikus erõivel, a kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûkö-
dést az ottani szervezetekkel és intézményekkel. Ez a törekvés megegyezik a határon túli
magyar szervezetek szándékával. Ugyanakkor elengedhetetlen az érintett államok kormá-
nyai, valamint a kisebbségi közösségek legitim képviselõinek párbeszéde és megegyezése is.

9. A magyarországi parlamenti pártok vállalják, hogy törvényalkotó tevékenységük
során konzultálnak a határon túli magyar szervezetekkel a közösségeket érintõ kérdésekben.

10. A résztvevõk egyetértenek azzal, hogy a határon túli közösségeket Magyaror-
szág mindenkori éves költségvetésének százalékban rögzített hányada illesse meg.

11. A Magyarország és a határon túli magyar szervezetek közötti jobb együttmûkö-
dés érdekében a résztvevõk szükségesnek tartják a folyamatos információáramlást, konzul-
tációt és egyeztetést. A résztvevõk elhatározták, hogy még az idén találkoznak és megvizs-
gálják a konzultáció intézményesítésének lehetséges formáit.

Budapest, 1996. július 5.

Aláírók :
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Miniszterelnöki Hivatal
Határon Túli Magyarok Hivatala

Magyarországi pártok:
Magyar Szocialista Párt, Szabad Demokraták Szövetsége,Független Kisgazda-, Föld-
munkás és Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt, Fidesz – Magyar Polgári
Párt, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Demokrata Néppárt
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Határon túli magyar szervezetek:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Együttélés Politikai Mozgalom, Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom, Magyar Polgári Párt, Csemadok, Vajdasági
Magyar Szövetség, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség, Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Horvát-
országi Magyarok Demokratikus Közössége, Horvátországi Magyarok Szövetsége

Forrás: Szabadság, 1996. július 6.
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2.
A pápai magyar-magyar konzultáció közleménye

A magyar-magyar csúcstalálkozó résztvevõi 1996. szeptember 4-én Pápán a Református
Kollégiumban közös tanácskozást tartottak.

Az 1996. július 5-i I. Magyar-Magyar Csúcstalálkozón elfogadott Közös Nyilatkozat
elveibõl kiindulva elemezték az eltelt idõszak eseményeit.

Az 1996. július 5-én aláírt Közös Nyilatkozat 11. pontja értelmében a résztvevõk meg-
erõsítik azt a szándékukat, hogy még az idén találkoznak és a konzultáció intézményesítése
céljából koordinációs munkabizottságokat hoznak létre.

A magyar-magyar csúcs bizottságot hoz létre, mely elemzést készít az eddig aláírt
alapszerzõdések hatásáról. A vizsgálat kiterjed arra:

– hogyan alakult az adott országban a magyarság helyzete,
– miként változott az aláíró országok viszonya,
– milyen módon befolyásolta az a térség stabilitását.
A magyar-magyar csúcs az elemzés alapján ajánlásokat készít az esetleges szükséges

teendõkrõl a nemzetközi pártszövetségek, a parlamentek és az érintett kormányok részére.
Továbbá szakértõi munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a határon túli magyar

közösségek igényeinek az elõremutató európai gyakorlatnak megfelelõ autonómiakoncep-
ciók egyeztetése. A kidolgozott elveket a magyar-magyar csúcs résztvevõi összehangoltan
képviselik.

Pápa, 1996. szeptember 4.

A részt vevõ pártok, szervezetek nevében:

Magyarországi pártok: Magyar Szocialista Párt, Szabad Demokraták Szövetsége, Füg-
getlen Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt,
Fidesz – Magyar Polgári Párt, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Demokrata Nép-
párt

Határon túli magyar szervezetek: Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Együttélés
Politikai Mozgalom, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, Magyar Polgári Párt
(Szlovákia), Vajdasági Magyar Szövetség, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,
Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége, Horvátországi Magyarok Szövetsége

Forrás: Magyar Kissebbség, 1999. 1. sz., 146–147.
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3.
„Magyarország és a határon túli magyarság – 1999”

konferencia nyilatkozata

A konferencia résztvevõi, a Magyar Kormány, a magyarországi parlamenti pártok, a parla-
menti, illetõleg tartományi képviselettel rendelkezõ határon túli magyar szervezetek, vala-
mint a nyugati magyarság képviselõi, az 1996. július 4–5-én Budapesten megrendezett
I. Magyarország és a határon túli magyarság címû konferencia nyilatkozatát alapul véve,

– tekintettel arra, hogy az egységes Európa létrehozása során a nyelvi, a kulturális örök-
ség, a nemzeti önazonosság megõrzése és fejlesztése minden nemzetnek alapvetõ érdeke,

– maradéktalanul tiszteletben tartva az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa
Tanács, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekre vonatkozó dokumentumait, összhangban azok szellemiségével

a következõkben állapodtak meg:

1. A határon túli magyar közösségek üdvözlik Magyarország NATO-hoz való csatla-
kozását és támogatják az Európai Unióhoz történõ csatlakozási törekvéseit. Érdekük, hogy
Magyarország Európai Unióhoz és NATO-hoz való csatlakozásának elõnyei kiterjedjenek
a Magyarországgal szomszédos országokra is. Kívánatosnak tartják, hogy a csatlakozás –
különös tekintettel a schengeni egyezményre – ne érintse hátrányosan Magyarország és
a határon túli magyarság, Magyarország és szomszédai kapcsolatait. A konferencia résztve-
võinek meggyõzõdése, hogy Magyarország és a határon túli magyarok közötti intézmé-
nyes párbeszéd hozzájárul a biztonság kiterjesztéséhez, a gazdasági fejlõdéshez és új
választóvonalak kialakulásának megelõzéséhez a térségben.

2. A határon túli magyarok különbözõ államok polgárai, ugyanakkor a közös anya-
nyelv, kultúra, történelem és az összetartozás tudata alapján részei a magyar nemzetnek.
Magyarországnak és a határon túli magyar közösségeknek egyaránt érdeke a közép-euró-
pai térség biztonságának és stabilitásának erõsítése.

3. A határon túli magyar kisebbségi közösségek szülõföldjükön való megmaradásá-
hoz és polgárosodásához a Magyar Köztársaság politikai eszközök segítségével járul hoz-
zá. A nemzeti közösségek tagjai szabad önazonosság-vállalásának a szilárd parlamentáris
demokrácia és jogállamiság elengedhetetlen feltétele. A Magyar Köztársaság politikája
a határon túli magyar közösségek megmaradása és fejlõdése érdekében azon államok
demokráciájának és piacgazdaságának erõsítésére irányul, amelyekben e kisebbségi közös-
ségek élnek.
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4. A kisebbségi jogok sérelme, fõleg ha szélsõséges nacionalizmus formáját ölti, az
identitásvállalás szabadságának csorbulásához, egyidejûleg a határon túli magyarok beol-
vasztásához és elvándorláshoz vezethet. Mindez politikai és szociális feszültségeket okoz-
hat, és ily módon gátolhatja a térség országainak euroatlanti integrációját. Ezért Magyaror-
szág a határon túli magyar kisebbségi közösségek demokratikus politikai célkitûzéseivel
összhangban kezdeményezõ politikát folytat a kisebbségben élõ magyarok közösségi és
egyéni jogainak biztosítása érdekében.

5. A magyar nemzetpolitika célja, hogy a Magyarországgal szomszédos országok-
ban élõ magyarok egyéni és közösségi jogait a nyugat-európai demokratikus országok ered-
ményes gyakorlatának megfelelõen biztosítsák. Ez a közép-európai térségben további haté-
kony törvényhozási és kormányzati intézkedéseket igényel, annak érdekében, hogy
a kisebbségi közösségek a szubszidiaritás elve alapján maguk intézhessék ügyeiket.

6. E cél elérése érdekében a résztvevõk fokozzák erõfeszítéseiket a közép-európai
országok euroatlanti integrációjának támogatására. Az euroatlanti közösséghez való köze-
ledés kedvezõ feltételeket teremt az államok demokrácia iránt elkötelezett politikai szerep-
lõi megerõsödésének. A regionális, szubregionális és határokon átnyúló együttmûködés
különféle formái, beleértve a határ menti régiók önkormányzatainak együttmûködését, – az
egyes országokban élõ magyarok tevékeny részvételével – elõsegítik ezeket a folyamatokat.

7. A határon túli magyar közösségek – esetenként kormányzati pozícióból – jelentõs
mértékben befolyásolhatják azon államok bel- és külpolitikáját, melyekben élnek. A magyar
nemzeti kisebbségek elõsegítik a parlamentáris demokrácia és a piacgazdaság megszilárdulá-
sát, mert ez létérdekük. A külpolitika területén szerepet vállalnak ezen államok euroatlanti
integrációs törekvéseinek támogatásában. E törekvések sikere magyar nemzeti érdek, azaz
a közép-európai országokban élõ magyar közösségek és Magyarország együttes érdeke.
Ennek érvényesítése végett intenzívebb párbeszédre van szükség a Magyar Köztársaság és
a határon túli magyarok szervezetei között, amely a kapcsolattartás intézményesítése révén
valósítható meg. E párbeszéd formáit és intézményeit az államközi kapcsolatokra vonatkozó
nemzetközi jogi szabályok szigorú tiszteletben tartásával és a Magyarországgal szomszédos
államok demokratikus jogrendjével összhangban valósítják meg.

8. A fenti elvek gyakorlatba ültetésének elõsegítése, a magyarországi és határon túli
magyar kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása érdekében a konferencia résztvevõi
állandósították a jelen konferenciát Magyar Állandó Értekezlet néven. Ez politikai konzul-
tatív testületként mûködik. A Magyar Állandó Értekezletet a parlamenti, illetõleg tartomá-
nyi képviselettel rendelkezõ határon túli magyar szervezetek, a magyarországi parlamenti
pártok, a Magyar Kormány, valamint a nyugati magyarság képviselõi alkotják, de minden
esetben biztosítva a térség valamennyi magyar nemzeti közösségének részvételét.
A Magyar Állandó Értekezlet évente legalább egy alkalommal a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke meghívására ül össze. Munkarendjérõl maga határoz.
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A konferencia résztvevõi egyidejûleg felkérik a Magyar Kormányt, hogy a konferen-
cia munkájának elõsegítése érdekében a Magyar Állandó Értekezlet bevonásával hozzon
létre határon túli magyar és magyarországi szakértõkbõl álló bizottságokat, melyek minde-
nekelõtt az oktatás, a gazdasági és szociális kapcsolatok, a jogi és önkormányzati együttmû-
ködés, a kultúra, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggõ kérdések (különös
tekintettel a schengeni egyezmény következményeire) területén fejtik ki tevékenységüket.

Budapest, 1999. február 20.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség, FIDESZ-Magyar Polgári Párt, Magyar
Koalíció Pártja, Magyar Szocialista Párt, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Vajdasági Magyar Szövetség,
Szabad Demokraták Szövetsége, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Magyar Igaz-
ság és Élet Pártja, Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Magyar
Demokrata Fórum, Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Magyarok
Világszövetsége, A Magyar Köztársaság Kormánya

Forrás: Magyar Kisebbség, 1999. 1. sz., 148–150.
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4.
A Magyar Állandó Értekezlet második ülésének

Zárónyilatkozata

A Magyar Állandó Értekezlet résztvevõi megemlékeznek a Szent István-i államalapítás és
a kereszténység felvételének ezeréves évfordulójáról. Elsõ királyunk, István megkoronázá-
sával a magyar nemzet a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Az ezredforduló
közeledtén mind a magyarországi, mind a határon túli magyarság, élve a történelmi pilla-
nat felemelõ, ám ugyanennyire felelõsségteljes lehetõségével, egyaránt tekint a múltba,
hogy számvetést készítsen a magyar nemzet elmúlt ezer esztendejérõl, s a jövõbe, hogy
hagyományait, szellemi és tárgyi hagyatékát tovább örökítve felkészülhessen a következõ
évezredre. A határon túli magyarság üdvözli, hogy a Magyar Országgyûlés törvényben
kíván emléket állítani Szent István államalapító tevékenységének és a Szent Koronának.

A XX. század történelmi viharai több részre szakították a magyar nemzetet, amely
azonban a szellemi régiókban végig egységes maradt. Az új évezredre készülõ magyarság
ma is sokat tanulhat Szent István életmûvébõl. A magyar kormány mélyen átérzi és vállalja
azt a felelõsséget, amellyel a határokon kívül élõ nemzetrészek sorsa iránt viseltet. Meg-
gyõzõdése, hogy az egységesülõ Európában közösen fogja megtalálni boldogulását
Magyarország és szomszédai, a magyarországi és a határon túli magyarság és a velük élõ
többi nemzet.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) résztvevõi, a magyar kormány, a magyaror-
szági parlamenti pártok, a parlamenti, illetõleg tartományi képviselettel rendelkezõ hatá-
ron túli magyar politikai szervezetek és a nyugati magyarság képviselõi,

– eleget téve az Alkotmány 6. paragrafus (3) bekezdésébõl adódó kötelezettségek-
nek, valamint megerõsítve a magyarországi rendszerváltozást követõ idõszakban
a „Magyarország és a határon túli magyarság” címmel megrendezett konferencia- sorozat
nyilatkozatait, továbbá alapul véve a MÁÉRT elsõ ülésének Zárónyilatkozatát, és
a Magyar Állandó Értekezlet létrejöttét üdvözlõ 26/1999. (III. 26.) magyar országgyûlési
határozatot;

– figyelembe véve a magyar kormány 1079/1999. (VII. 7.) határozata alapján
a Magyar Állandó Értekezlet eredményes mûködésének elõsegítése érdekében létrehozott
oktatási, kulturális, gazdasági, egészségügyi és szociális, állampolgársági és önkormányza-
ti, valamint az európai uniós integrációs szakértõi bizottságok tevékenységét;

– tekintettel arra, hogy az egységes Európa létrehozása során a nyelvi, a kulturális
örökség, a nemzeti önazonosság megõrzése és fejlesztése minden nemzet elidegeníthetet-
len joga, és egyben a megújuló Európának is alapvetõ érdeke;

– szem elõtt tartva, hogy a térség államai közötti jószomszédi viszony fejlesztése
közös érdek, és a közöttük lévõ feszültségek csökkentése a demokratikus rendszerek meg-
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szilárdulását segíti elõ; ez mind a Magyar Köztársaságnak, mind a határon túli magyar
kisebbségi közösségeknek alapvetõ érdeke;

– célul tûzve ki a határon túl élõ magyarok egyéni és közösségi jogainak lehetõ leg-
szélesebb körû biztosítását, figyelembe véve a mérvadó európai példákat és a nemzeti sajá-
tosságokból adódó reális szükségleteket;

a következõkben állapodtak meg:
1. Történelmi jelentõségû tény, hogy a Magyar Köztársaság 1999. március 12-én

a Cseh Köztársasággal és a Lengyel Köztársasággal együtt az Észak-atlanti Védelmi Szö-
vetség Szervezetének teljes jogú tagjává vált. Meggyõzõdésünk, hogy ez jelentõsen hozzá-
járul Közép- és Kelet-Európa biztonságának és stabilitásának erõsödéséhez, a térségben
zajló politikai és gazdasági átalakulási folyamatok demokratikus úton történõ sikeres vég-
hezviteléhez.

2. Üdvözlik a határon túli magyarokkal kapcsolatos magyar kormányzati feladatok
végrehajtását szolgáló szakértõi bizottságok létrejöttét és egyetértenek a szakértõi bizottsá-
gok alakuló ülésein megfogalmazott munkatervekkel. Felkérik a magyar kormányt, hogy
a szakértõi bizottságok ajánlásait, döntései során, a legmesszemenõbb mértékben vegye
figyelembe.

3. A különbözõ országokban élõ nemzetrészek közötti kapcsolatok sokrétûsége felve-
ti a magyarországi jogi szabályozás szükségességét. A résztvevõk, tekintettel a határon túli
magyarság ez irányú igényére, felkérik a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy Magyaror-
szág és a határon túli magyarság együttmûködésébõl fakadó elõnyök érvényesülése érdeké-
ben, megerõsítve a nemzeti összetartozás tudatát, Magyarország és a szomszédos országok
közös integrációs törekvésével összhangban vizsgálja meg a határon túli magyarok
magyarországi jogállása törvényi szabályozásának megteremtését. Ennek elsõdleges célja
a szülõföldön maradás esélyeinek és lehetõségeinek erõsítése.

4. Megállapítják, hogy a rendszerváltozás óta eltelt idõben a határon túli magyarok
helyzetének javulását lehetõvé tévõ körülmények alakultak ki. Üdvözlik a Magyarország-
gal szomszédos államok demokratikusan választott kormányainak azon törekvéseit, hogy
a kisebbségi jogokat korlátozó korábbi intézkedéseket fokozatosan felszámolják. Nagy
jelentõséget tulajdonítanak olyan lépéseknek, mint a párkányi híd újjáépítése, az aradi Sza-
badság-szobor kiszabadulása, a horvátországi magyar oktatási és mûvelõdési központ létre-
hozása, valamint a kárpátaljai árvízkárosultak támogatásában és a szlovén-magyar közvet-
len vasúti összeköttetés megteremtése érdekében hozott pozitív kormányzati intézkedé-
sek. Üdvözlik, hogy az alapszerzõdések végrehajtását ellenõrzõ mechanizmusok mûködé-
se megkezdõdött.

5. Ugyanakkor aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy mindezek ellenére, országon-
ként eltérõ mértékben ugyan, de továbbra is fennáll a határon túli magyar közösségek
veszélyeztetettsége és meggyõzõdésük, hogy a hátrányos helyzetük enyhítését célzó elsõ
pozitív lépéseket továbbiaknak kell követniük. Aggodalomra adott okot a szlovákiai
kisebbségi nyelvhasználati törvény, a leginkább érintett magyar nemzetiségû szlovákiai
polgárok képviselõinek ellenzése dacára történt elfogadása, ami nem felel meg a „jó kor-
mányzás” („good governance”) demokratikus alapelvének. Nem hagyható figyelmen
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kívül a romániai nacionalista erõk fokozott aktivitása Erdélyben és a hatóságok gyenge,
a helyzetnek nem mindig megfelelõ fellépése sem. Aggodalomra ad okot a Magyar Köztár-
saság kolozsvári fõkonzulátusát ért atrocitás sorozat, valamint az Agache-ügy és a körülöt-
te kibontakozó hangulatkeltés. Elengedhetetlennek tartják, hogy a szomszédos országok
eleget tegyenek az Európa Tanácsi felvételük során tett vállalásaiknak.

6. A Délkelet-Európai Stabilitási Egyezmény létrejötte komoly lépés a térség stabili-
zálódásának folyamatában. A résztvevõk meggyõzõdése, hogy a Stabilitási Egyezmény-
hez kapcsolódó munkaasztalok tevékenysége hozzájárul a megfelelõ megoldási mechaniz-
musok kialakításához, a térség problémáinak megnyugtató rendezése érdekében. Remé-
nyünket fejezik ki, hogy a szegedi konferencia és annak szellemisége elõsegíti azt, hogy
Jugoszláviában mielõbb meginduljanak a demokratikus változások, ennek érdekében jött
létre a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány, amelynek célja az önkormányzatok és
a független média támogatása. Tekintettel a téli idõszak közeledtére, felkérik a magyar pol-
gárokat, gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, hogy az elviselhetõ életkörülmények
megteremtése érdekében fokozzák a humanitárius célú segítségnyújtást. Ugyanakkor
a magyarországi humanitárius szervezeteknek azt javasolják, hogy szenteljenek nagyobb
figyelmet mind a tömbben, mind a szórványban élõ magyarságnak

7. Tekintettel arra, hogy Jugoszláviában a továbbra is uralmon lévõ rezsim politikája
nyomán a vajdasági magyarság a folyamatos fenyegetettség légkörében él, ami további
elvándorláshoz vezet, támogatják az önkormányzatiság és szubszidiaritás európai elvei
szellemében kidolgozott egységes vajdasági magyar autonómiatervezetet és az abban meg-
határozott intézményeket. Üdvözlik a vajdasági magyar autonómiatervezetrõl a vajdasági
magyar pártok és a szerb demokratikus ellenzék között megkezdett párbeszédet és annak
eredményeit. Felszólítják a vajdasági magyar pártokat és szervezeteket, hogy a személyi és
politikai ellentéteiket háttérbe szorítva törekedjenek a vajdasági magyar közösség és az
összmagyarság általános érdekeinek képviseletére. Örömüket fejezik ki, hogy az USA sze-
nátusa november 4-én egyhangúan elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelynek egyik cik-
kelye a vajdasági magyarok által kidolgozott autonómiakoncepció támogatására szólítja
fel az amerikai kormányzatot.

8. A határon túli magyarság képviselõi történelmi jelentõségûnek tartják az önálló
erdélyi magyar egyetem létrehozását célzó magyarországi támogatás tervezését a 2000.
évi költségvetési tervben. Egyetértenek abban, hogy a jelen helyzetben magyarországi
támogatást egy relációra kell összpontosítani, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy
az anyanyelvû felsõoktatás intézményrendszerének megteremtését és színvonalának javítá-
sát más államok magyar közössége esetében is jelentõs magyarországi segítséggel lehet
biztosítani. Ugyanakkor fenntartják annak igényét, hogy országuk adófizetõ polgáraiként
jogosultak a teljes körû, önálló, állami anyanyelvû oktatásra.

9. A határon átnyúló együttmûködés fejlesztése és eurorégiók létrehozása, a gazdasá-
gi együttmûködés ösztönzése a térségben nagy mértékben javíthatja a Kárpát-medence
hagyományosan összetartozó, ám a történelmi események folytán perifériára szorult terüle-
tek gazdasági fejlõdését. A MÁÉRT fontosnak tartja, hogy az eurorégiók mûködõképessé-
gének feltételei megteremtõdjenek. A határon túli magyarság képviselõi a jövõben min-
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dent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelõen kiaknázzák az ilyen formájú együtt-
mûködés lehetõségeit a magyarországi helyi és regionális önkormányzatok és a saját helyi
és regionális szervezõdéseik között.

10. A MÁÉRT résztvevõi üdvözlik, hogy az EU Bizottság országjelentése megerõsí-
tette Magyarország felkészültségét az EU-s csatlakozásra, valamint az Európai Unió
Bizottságának javaslatát a csatlakozási tárgyalások kiterjesztésérõl Szlovákiára és Románi-
ára. Ezekben az országokban nagy létszámban élõ magyarságnak alapvetõ érdeke, hogy
országuk teljesítse a csatlakozás feltételeit, különösen a kisebbségi jogok biztosítása és
a kapcsolódó kötelezettségvállalások területén. Románia, Szlovákia és természetesen Szlo-
vénia mielõbbi csatlakozása, illetve a többi szomszédos ország közeledése az euroatlanti
szervezetekhez pozitívan járulhat hozzá a kisebbségekben élõ magyarság és Magyarország
magasabb szintû integrációjához. Megállapítják, hogy az emberi és kisebbségi jogokkal
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalások tartalmi, nem csupán formai megvalósítá-
sát tartják mérvadónak. Egyetértenek abban, hogy a zavartalan kapcsolattartás megõrzése
Magyarország és a határon túli magyarok között közös érdek, Magyarország Európai Unió-
hoz történõ csatlakozásáig és azt követõen is.

Budapest, 1999. november 12.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Koalíció Pártja, Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség, Vajdasági Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar
Demokrata Párt, Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Muravidéki
Magyar Önkormányzat, A Magyar Köztársaság Kormánya, FIDESZ-Magyar Polgá-
ri Párt, Magyar Szocialista Párt, Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt,
Szabad Demokraták Szövetsége, Magyar Igazság és Élet Pártja, Magyar Demokrata
Fórum, Magyarok Világszövetsége

Forrás: Romániai Magyar Szó, 1999. november 15.
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5.
A Magyar Állandó Értekezlet harmadik ülésének

Zárónyilatkozata

A Magyar Állandó Értekezlet 2000. december 13–14-i ülésének résztvevõi
– megerõsítve a MÁÉRT 1999. februári alakuló ülése és a novemberi második ülése,

valamint az 1996-ban megrendezett „Magyarország és határon túli magyarság” c. konfe-
rencia zárónyilatkozatában foglaltakat,

– különös tekintettel Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozására,
– szem elõtt tartva Magyarország és a határon túli magyarság közötti kapcsolatok

intézményesítésének és a jogi feltételrendszer kialakításának szükségességét,
a következõkben állapodtak meg:
1. Megelégedésüket fejezik ki, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unió-

hoz elérhetõ közelségbe került. Meggyõzõdésük, hogy a csatlakozás elõnyei kiterjednek
a szomszédos államokra is. A határon túli magyarok képviselõi nyomatékosan kérik, hogy
a csatlakozási tárgyalások során Magyarország jelenítse meg érdekeiket a határok átjárha-
tósága ügyében, különös tekintettel a Schengeni Egyezményre.

2. Üdvözlik az EU nizzai csúcsértekezletének döntéseit. A találkozó azon határoza-
tai, melyek szerint a tagjelölt országokkal szemben az egyéni elbírálás elvét alkalmazzák,
és amelyek kilátásba helyezik, hogy az új tagállamok már részt vesznek a 2004-es európai
parlamenti választásokon, megfelelnek az összmagyarság érdekeinek. A határon túli
magyar legitim szervezetek a jövõben is országaik azon politikai erõivel mûködnek különö-
sen együtt, melyek a legmegfelelõbb módon képesek felkészíteni hazájukat a mihamarabbi
EU-csatlakozásra. Megerõsítik, hogy a szomszédos országok európai uniós csatlakozása
a magyar nemzet egységes érdeke.

A MÁÉRT megállapítja, hogy az elmúlt idõszakban alapvetõen nem javultak a térség-
ben élõ magyar kisebbségek létfeltételei.

– Romániában az RMDSZ kormánykoalícióban való részvételével, össztársadalmi
felelõsségvállalásával beindult pozitív folyamatok eredményei korántsem tekinthetõk az
ott élõ magyar nemzeti közösség helyzete megnyugtató és befejezett rendezésének. A nem-
rég lezajlott általános választások eredményeként aggasztó mértékben megerõsödött a szél-
sõséges nacionalizmus jobboldali és baloldali tábora. Reményüket fejezik ki, hogy ennek
ellenére Romániában nem állnak le a pozitív folyamatok – beleértve a magyar közösség
helyzetének rendezését –, és az ország az euroatlanti csatlakozás útjáról nem tér le, és
betartja az általa megkötött nemzetközi szerzõdéseket.

– Aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Szlovákiában lelassult a magyar
kisebbséget is érintõ, a kormányprogramban rögzített reformok megvalósítása. Reményü-
ket fejezik ki, hogy megszilárdul a kormányt alkotó politikai erõk összetartása, és ez lehetõ-
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vé fogja tenni, hogy energiáikat a kormányprogramban foglalt társadalmi és gazdasági
átalakítással összefüggõ feladatok megvalósítására összpontosítsák. Bíznak abban, hogy
Szlovákia EU-csatlakozásra történõ felkészülése új lendületet ad a reformok ügyének,
s ennek részeként sor kerül a szlovákiai magyar közösség jogos igényeinek kielégítésére is.

– Üdvözlik a Jugoszláviában bekövetkezett változásokat, és reményüket fejezik ki,
hogy a december 23-i szerbiai választások tovább erõsítik az országban zajló demokratizá-
lási folyamatokat, melyek keretében mód nyílik a vajdasági magyar kisebbség helyzetében
meglévõ nyitott kérdések rendezésére, az emberi és kisebbségi jogok maradéktalan érvé-
nyesülésére.

– Üdvözlik a 2000 novemberében elfogadott külföldi segélyekrõl szóló amerikai költ-
ségvetési törvény azon szakaszát, amely a Szerbiának juttatandó 100 M dolláros segély folyó-
sítását egyebek között a Szerbiában élõ kisebbségek helyzetét javító intézkedésekhez köti.

– Ukrajna oktatási miniszterének legutóbbi nyilatkozata aggodalomra ad okot a kár-
pátaljai magyar oktatási rendszer jövõjét illetõen.

4. Örömmel állapítják meg, hogy a millennium eszméje és az évforduló hozzájá-
rult a magyarországi és a szomszédos államokban élõ magyarok közötti szolidaritás
erõsítéséhez.

5. Aggodalmukat fejezik ki a Magyarok Világszövetségében kialakult helyzet miatt.
6. Üdvözlik, hogy a kormány a nyugati magyarsággal való kapcsolattartás intézmé-

nyesítéseként létrehozta a Nyugati Magyar Tanácsot. Kérik, hogy a Tanács tevékenységé-
be vonja be a nyugati magyarság legfontosabb közösségeit. Egyetértenek a magyar kor-
mány azon szándékával, hogy kezdeményezõen lép fel a kapcsolatépítés, az anyanyelv,
a kultúra és a magyarságtudat megõrzése érdekében. Felkérik a Nyugati Magyar Tanácsot,
hogy mûködése során nemzetközi téren hatékonyan segítse elõ Magyarország és az egész
magyar nemzet érdekeinek érvényesülését.

7. Felhívják a határon túli magyarokat, hogy a jövõben esedékes népszámlálások
során vallják magukat magyarnak. Ez egyik feltétele az identitás megõrzéséhez szükséges
jogok biztosításának.

8. Elismerésüket fejezik ki a MÁÉRT munkáját segítõ szakbizottságok elnökeinek és
titkárainak, valamint tagjainak az eddigi munkáért, melynek során az 1999. novemberi ülés
Zárónyilatkozatában foglaltak értelmében kidolgozták a szomszédos államokban élõ magya-
rokról szóló törvény koncepcióját. Megállapítják – az SZDSZ fenntartásai mellett –, hogy
a koncepció alapján készült törvénytervezet fõ elemeiben megfelel az abban lévõ elveknek
és törekvéseknek, és megfelelõképpen szolgálja a szülõföldön maradás esélyeinek és lehetõ-
ségeinek erõsítését. Felkérik a magyar kormányt, hogy a MÁÉRT-ülésen elhangzottakat
figyelembe véve véglegesítse a törvénytervezetet és terjessze a parlament elé.

9. A tervezet véglegesítése során figyelembe veendõk a következõ szempontok:
Olyan törvényt kell alkotni, amely nyitott a változó feltételekhez alkalmazkodó pozi-

tív módosítások irányában.
A törvény céljainak gyakorlati megvalósítása feltételezi a határon történõ átkelés aka-

dálytalan biztosítását a Magyarország uniós csatlakozását követõ idõszakban is. Szüksé-
gesnek tartjuk annak a törvényben való megjelenítését, hogy a határon túli magyarok
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a határátkelés és Magyarországon való tartózkodás mindenkori legkedvezményesebb mód-
ját élvezhessék – összhangban Magyarország EU-tagságával – és hogy e kedvezmények
megállapításánál figyelembe veszik sajátos érdekeiket. Szükséges továbbá, hogy a megfe-
lelõ szakbizottságok e kérdéskört 2001 folyamán tekintsék át és tegyenek javaslatot a meg-
oldásra vonatkozóan.

A törvény jogalanyainak meghatározása során az értekezlet által – e zárónyilatkozat
mellékleteként – elfogadott állásfoglalásban lefektetett elvek irányadóak.

A határon túli magyar közösségek képviselõi köszönetüket fejezik ki a Magyar
Országgyûlés pártjainak a törvény elõkészítése során tanúsított konstruktív együttmûködé-
sért, és felkérik õket, hogy a törvény mielõbbi elfogadása érdekében továbbra is mûködje-
nek együtt és keressék az alapvetõ nemzeti célok megvalósulásához vezetõ közös utat.

Budapest, 2000. december 14.

Mellékletek:
1. A Magyar Szocialista Párt különvéleménye
2. Állásfoglalás a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élõ magyarokról

szóló törvény jogalanyának meghatározása tárgyában

***

A MÁÉRT 2000. december 13-14-i zárónyilatkozatának 1. sz. melléklete

A Magyar Szocialista Párt különvéleménye
A Magyar Állandó Értekezlet 2000. december 13–14-i ülésének

Zárónyilatkozatához

1. A Magyar Szocialista Párt támogatja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
nak 6. § 3. pontjában megfogalmazott, a határon túli magyarok iránti alkotmányos felelõs-
ség tartalmát törvény szabályozza. A törvénynek összhangot kell teremtenie a magyaror-
szági társadalom és a határon túli magyarok érdekei között, ugyanakkor meg kell felelnie
az érvényben lévõ nemzetközi szerzõdéseknek, az európai uniós csatlakozás, a jövõbeni
tagság és a szomszédokhoz fûzõdõ kapcsolataink követelményeinek.

2. A Magyar Szocialista párt egyetért a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló törvény jogalanyának a MÁÉRT 2000. december 13–14-i ülésén megfogalmazott
követelményrendszerével. A törvénynek minden tekintetben tiszteletben kell tartania azt
az alapelvet, hogy az egyén elidegeníthetetlen emberi joga önmagát valamely nemzethez,
nemzeti kisebbséghez tartozónak nyilvánítani.

3. Az MSZP álláspontja az, hogy a magyarországi jogrendnek megfelelõen a határon
túli magyarokról szóló törvénynek kell tartalmaznia a kedvezményekre jogosultak szemé-
lyi körét.
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4. Az MSZP nem ért egyet új, ún. ajánló szervezetek létrehozásával. Az ajánlás fel-
adatát el tudják látni a tényleges politikai súllyal bíró, legitim határon túli szervezetek, pár-
tok, mérvadó civil szervezetek és egyházak. Új szervezet létrehozása helyett az MSZP java-
solja, hogy az ajánlás kiadására jogosult szervezeteket a törvény országonként tartalmazza.

Budapest, 2000. december 14.

***

A MÁÉRT 2000. december 13-14-i zárónyilatkozatának 2. sz. melléklete.

Állásfoglalás
a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

törvény jogalanyának meghatározása tárgyában

A Magyar Állandó Értekezlet 2000. december 13–14-i ülésen megvitatta a Magyar Köztár-
sasággal szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvénytervezet jogalanyai meg-
határozásának témáját, és az alábbi javaslatokat teszi a Magyar Köztársaság kormányának
és az érintett államokban létrehozandó, a „Magyar igazolvány” kiadásához szükséges aján-
lás megtételére jogosult szervezeteknek:

1. Az ajánló szervezetekben a megfelelõ magyar közösségen belül kapjanak szerepet
a MÁÉRT-ban résztvevõ határon túli magyar szervezetek mellett a mérvadó civil
szervezetek és az egyházak képviselõi.

2. A magyar kormány az ajánló szervezetek partnerként történõ elfogadása során
a fenti szempontot és a Magyarországon, illetve a szomszédos államban érvény-
ben lévõ adatkezelési elõírásokat vegye figyelembe.

3. Az ajánlás kiadására jogosult szervezetek érdemben vizsgálják meg, hogy az ajánlást
igénylõ nyilatkozata hiteles-e, és az általa közölt adatok tartalma megfelel-e a való-
ságnak.

4. Az elbírálás során e szervezetek tartsák szem elõtt a szabad identitásválasztás
elvét és a magyar nemzet befogadó voltának történelmi hagyományait.

5. Az ajánlás kiadásához a magyar nemzethez való tartozás írásban történõ kinyilvá-
nítása és az ajánlás igénylése, valamint a magyar nyelv ismerete szükséges.

Az ajánló szervezet különleges méltánylást kívánó körülmények esetén eltekinthet
a magyar nyelvtudástól, ha a kérelmezõ személy eleget tesz az alábbi feltételek egyikének:

a. az állampolgársága szerinti állam magyarként tartja nyilván;
b. szülei közül az egyik magyar nemzetiségû;
c. házastársa rendelkezik magyar igazolvánnyal;
d. valamely bejegyzett magyar szervezet nyilvántartott tagja;
e. valamely egyházi nyilvántartásban magyarként tartják számon;

173

A Magyar Állandó Értekezlet harmadik ülésének Zárónyilatkozata



f. magyar oktatási nyelvû közoktatási intézménybe járt legalább négy évet, vagy
gyermeke(i) magyar oktatási nyelvû közoktatási intézménybe jár(nak).

Ha a kérelmezõ a felsorolt feltételeket hitelesen igazolni tudja, az ajánlást származásá-
ra, vallására, politikai hovatartozására tekintet nélkül meg kell adni.

6. A MÁÉRT felkéri az ajánlásokat elfogadó és az igazolványt kiadó magyar kor-
mányzati szervet, hogy az ajánlások kiadására jogosult határon túli szervezetekkel
történõ megállapodás és együttmûködés során a fenti szempontokat érvényesítse.

Budapest, 2000. december 14.

Forrás: Romániai Magyar Szó, 2000. december 16.
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6.
A Magyar Állandó Értekezlet negyedik ülésének

Zárónyilatkozata
I.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) résztvevõi: a Magyar Kormány, a magyarországi
parlamenti pártok, a parlamenti, illetõleg tartományi képviselettel rendelkezõ határon túli
magyar politikai szervezetek és a nyugati magyarság képviselõi

– hangot adnak megrendülésüknek az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szeptem-
ber 11-én végrehajtott terrortámadások miatt, elítélik a szörnyû bûntettet, mely minden
emberi érték ellen irányult és felszámolandónak tartják a terrorizmus minden fajtáját;

– szükségesnek ítélik a NATO, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek továb-
bi intenzív szerepvállalását a délkelet-európai térségben, hogy elejét vegyék az olyan fejle-
ményeknek, melyek a nemzeti kisebbségek helyzetének rendezetlenségébõl fakadóan ked-
vezõtlenül befolyásolhatják egész térségünk biztonságát és stabilitását;

– hangsúlyozzák, hogy a fentiek szellemében még inkább szükségessé vált egy mûkö-
dõ nemzetközi és regionális kisebbségvédelmi rendszer, amely a jogaikért mindenkor békés
eszközökkel küzdõ nemzeti kisebbségeket, köztük a határon túli magyar közösségeket meg-
felelõ védelemben részesíti. Támogatják a vajdasági magyarság autonómiatörekvéseit;

– kiemelkedõ fontosságúnak tartják az erdélyi önálló magyar nyelvû felsõoktatás lét-
rehozatalát. Az EMTE az erdélyi magyar egyházak kezdeményezésére, a tudományos szak-
ma és az RMDSZ törekvései, a román kormány akkreditációs engedélye és a magyar állam
hathatós pénzügyi támogatása révén jött létre. Az ilyen sikeres együttmûködést példaérté-
kûnek tekintik;

– kiemelten fontosnak tartják továbbá a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem székhelyen kívüli képzésének beindítását Révkomáromban, valamint
a Beregszászi Magyar Tanítóképzõ Fõiskola akkreditált mûködését, és ösztönzik hasonló
intézmények létrehozását és fejlesztését;

– örömmel üdvözlik az Esztergomot Párkánnyal összekötõ Mária Valéria híd újjáépí-
tését és 2001. október 11-i felavatását. A híd a térség fejlesztésében betöltött szerepén túl
szimbolikus jelentéssel bír, kifejezi a kapcsolatok újjáépítésének és fejlesztésének határo-
kat átívelõ szándékát;

– örömmel üdvözlik a határon túli magyar közösségek életében kiemelkedõ fontosságú
gyakorlati eredményeket, többek között Romániában a föld- és erdõtulajdon visszaszolgálta-
tásáról szóló, valamint a kisebbségi nyelvhasználatot biztosító közigazgatási törvény elfoga-
dását, Jugoszláviában a közösség szempontjából fontos önkormányzati és kormányzati fele-
lõsségvállalást; a magyar nyelvû egyetemi felvételi vizsgák újbóli bevezetését az Újvidéki
Egyetemen, illetve a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvény módosítási indítványának
kedvezõ fogadtatását a vajdasági és a szerbiai kormány részérõl, és szorgalmazzák a megkez-
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dett folyamatok továbbvitelét. Ezek hozzájárulnak e közösségek önazonosságának megerõ-
södéséhez és fejlõdéséhez, s ez által stabilizáló szerepet játszanak a térségben;

– javasolják, hogy a magyar kormány illetékes szervei vizsgálják meg, miként
könnyíthetõk meg a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény által nem érin-
tett magyarok állampolgársága meg-, illetve visszaszerzésének szabályai.

II.

A MÁÉRT résztvevõi megállapodnak a következõkben:
– a határon túli magyarok által kezdeményezett, a MÁÉRT II. ülésének 1999. novem-

ber 12-én kelt Zárónyilatkozatában szorgalmazott törvény (2001. évi LXII. sz. törvény
a szomszédos államokban élõ magyarokról — a továbbiakban: Törvény) elfogadása
a Magyar Országgyûlés által 93%-os parlamenti támogatással megteremtette az alapot
a magyarországi és határon túli magyarok kapcsolatainak jelentõs bõvítéséhez. A 2002.
január 1-jével hatályba lépõ törvény megfelel azon elvárásnak, hogy jelentõsen hozzájárul-
jon a Magyarországgal szomszédos országokban élõ magyarok nemzeti önazonosságának
megõrzéséhez, megmaradásához és gyarapodásához szülõföldjükön,

– megállapítják, hogy a törvény a kisebbségben élõ magyar közösségek nyelvi és kul-
turális identitásának megõrzéséhez és erõsítéséhez történõ hozzájárulása révén elõmozdít-
ja a térség biztonságát és stabilitását, és Magyarország kapcsolatait a szomszédos államok-
kal. A törvény végrehajtása ugyanakkor olyan gyakorlatot honosít meg, amely a nemzeti
kisebbségi kérdés rendezésének fontos eszköze lehet Közép- és Kelet-Európában;

– megelégedéssel veszik tudomásul az Európa Tanács Joggal a Demokráciáért Bizott-
ságának (Velencei Bizottság) 2001. október 19-én elfogadott 168/2001. sz. jelentését
a nemzeti kisebbségek számára anyaországaik által nyújtott kedvezményekrõl. E dokumen-
tum megerõsíti, hogy a kisebbségekért elsõsorban a lakóhelyük szerinti állam tartozik fele-
lõsséggel, és pozitív megítélés alá esik, ha valamely ország anyaországként kedvezménye-
ket és támogatást nyújt határon túli nemzeti kisebbségei számára. Ez igazolja a törvény
alapeszméjét, amely szerint Magyarország támogatást nyújt a szomszédos országokban
élõ magyarok számára. A Bizottság jelentése ugyanakkor alátámasztja, hogy a törvény az
európai értékekre építve összhangban áll az európai gondolkodással és gyakorlattal, továb-
bá a nemzetközi jog alapelveivel;

– a törvény összhangban van a Magyarország és szomszédai által kötött kétoldalú
szerzõdésekkel és kisebbségvédelmi egyezményekkel. A résztvevõk egyetértenek abban,
hogy a kétoldalú szerzõdéseket és kisebbségvédelmi egyezményeket valamennyi szerzõdõ
félnek maradéktalanul végre kell hajtania;

– megállapítják, hogy a Velencei Bizottság jelentésének fényében a magyar törvény
nem szorul módosításra. A végrehajtási jogszabályok is álljanak összhangban a jelentés
megállapításaival, ugyanakkor a végrehajtás során a Bizottság egyes észrevételei hozzájá-
rulhatnak a technikai jellegû kérdések gyakorlati kivitelezéséhez;

– a törvény végrehajtását és az érintett közösségek magyarországi jogvédelmét haté-
konyan szolgálná a határon túli magyarok országgyûlési biztosának intézménye;
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– üdvözlik, hogy a határon túli szervezetek létrehozták az ajánló szervezeteket, ame-
lyek segítik a jogosultakat a kedvezmények és támogatások igénybevételében a MÁÉRT
III., 2000. december 14-i Zárónyilatkozata Mellékletében foglaltaknak megfelelõen, és
elengedhetetlennek tartják, hogy ahol ezeket még nem alakították meg, a közremûködõ
szervezeteket mihamarább létrehozzák;

– szükségesnek tartják, hogy a határon túli magyar szervezetek továbbra is aktív, kez-
deményezõ szerepet vállaljanak a törvény felfogásának és gyakorlati elemeinek elfogadta-
tásában állampolgárság szerinti államaik kormányaival és többségi nemzeteivel, és egyet-
értenek a konzultációk folytatásával a határon túli szervezetekkel, illetve a szomszédos
országok kormányaival a törvény végrehajtásának részletszabályozásait illetõen az érintett
határon túli magyar szervezetek képviselõinek bevonásával. A nyugati magyarság aktívan
hozzájárul a törvény elfogadtatásához nemzetközi színtéren.

Budapest, 2001. október 26.

Melléklet

A Magyar Állandó Értekezlet 2001. október 25–26-i ülésén megvitatta a Szomszédos álla-
mokban élõ magyarokról szóló törvény végrehajtásának kérdéseit, amelynek alapján szük-
ségesnek ítéli, hogy a végrehajtási rendeletek megalkotása során a törvény jogalanyainak
meghatározásában vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

– magyar igazolványt kaphat az a magát magyarnak valló személy, aki tud magyarul,
illetve

a) valamely bejegyzett magyar szervezet nyilvántartott tagja,
b) valamely egyházi nyilvántartásban magyarként tartják számon,
c) az állampolgársága szerinti állam magyarként tartja nyilván.
A MÁÉRT résztvevõi fontosnak tartják, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatalát bíz-

zák meg a végrehajtás koordinálásával, továbbá hogy a törvény által biztosított támogatá-
sokhoz való hozzáférés gyakorlati megvalósítására egységes elveken mûködõ, központi
koordinációt ellátó szervezeti háttér jöjjön létre.

Forrás: Romániai Magyar Szó, 2001. október 29.
new page
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7.
A Magyar Állandó Értekezlet

a Romániában, a Szlovák Köztársaságban, a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaságban, az Ukrán Köztársaságban,
a Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban
parlamenti, illetve tartományi képviselettel rendelkezõ

tagszervezetei  képviselõinek

nyilatkozata
A Magyar Állandó Értekezlet parlamenti, illetve tartományi képviselettel rendelkezõ tag-
szervezetei a Romániában, a Szlovák Köztársaságban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság-
ban, az Ukrán Köztársaságban, a Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban kép-
viselõik révén az alábbi nyilatkozatot teszik:

1. Üdvözlik a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élõ magyarokról szó-
ló törvényt, amelyet a Magyar Országgyûlés 2001. június 19-én 92%-os többséggel foga-
dott el.

Ez a törvény hozzájárul a Kárpát-medencei térség további stabilizálódásához, mivel
a számbeli kisebbségben élõ magyar közösségek eddigi hátrányos megkülönböztetését
hivatott csökkenteni. A törvény ezen szándékával hozzájárul az egyes országokban élõ
magyarok szülõföldön maradásához és boldogulásához. A törvény – anélkül, hogy a hatá-
lya alá tartozó személyekkel közjogi viszonyt teremtene – olyan szülõföldön igénybe vehe-
tõ támogatások és magyarországi kedvezmények elnyerésére ad lehetõséget, amellyel segí-
ti szülõföldjükön kulturális életük kibontakozását, oktatásügyük javulását. Elõsegíti továb-
bá a közmûvelõdési és oktatásügyi állapotuknak az adott országok színvonalára emelését
és az európai színvonalhoz közelítését. A törvény ezzel hozzájárul az egész térség integráci-
ós esélyeinek növeléséhez.

2. A Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény
a számbeli kisebbségben élõ magyarok identitásának megõrzéséhez, elvándorlásuk meg-
elõzéséhez járul hozzá. Egyúttal elõmozdítja a nemzetközi kisebbségjogi normák, így az
Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménye szellemének és céljainak teljesebb
érvényesülését azáltal, hogy a kisebbségek esélyegyenlõségét kívánja elõsegíteni.

3. A törvény elõkészítését és elfogadását a számbeli kisebbségben élõ egyes magyar
közösségek szülõföldjének államaiban, és ennek következtében másutt is, félreértésekbõl
származó vélemények kísérik. Ezen félreértések csökkentését és megszûntetését a már léte-
zõ érdemi párbeszéd intézményesített formáinak igénybevételével célszerû rendezni a két-
oldalú kapcsolatok keretében. Alapvetõ közös érdeknek tekintik az érdemi eszmecsere
folytatását, valamint a meglévõ kétoldalú szerzõdéses kapcsolatok rendszerét, és annak
bõvítését, amelyek a jószomszédi viszony meghatározó elemei voltak, és kell, hogy marad-
janak a jövõben is.
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4. A nyilatkozat aláírói meggyõzõdéssel támogatják államaik euroatlanti integráció-
ját, bízva abban, hogy kormányaik képviselik annak szellemiségét. Ezért is érdekük, hogy
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának és NATO-tagságának elõnyei kiter-
jedjenek a Magyarországgal szomszédos országokra is. Meggyõzõdésük, hogy Magyaror-
szág és a számbeli kisebbségben élõ magyar közösségek közötti intézményes párbeszéd
hozzájárul a térség stabilitásához és gazdasági fejlõdéshez. A számbeli kisebbségben élõ
magyar közösségek jogainak sérelme ugyanis az identitásvállalás szabadságának csorbulá-
sához, beolvasztáshoz és elvándorláshoz vezethet, politikai-szociális feszültségeket okoz-
va, amelyek gátolhatják a térség országainak euroatlanti integrációját, és új választóvonala-
kat hozhatnak létre. Egy ilyen helyzet kialakulása azonban ellentétes a térség állampolgára-
inak érdekeivel.

5. Jelen nyilatkozat aláírói megállapítják, hogy ezen törvény ugyan hozzájárul
a Magyarországgal szomszédos államokban élõ magyarság állapotának javításához, mind-
azonáltal továbbra is az egyes érintett országok felelõsségének tartják a határon túli
magyar közösségek helyzetének megnyugtató rendezését.

Budapest, 2001. június 27.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Magyar Koalíció Pártja, Vajdasági
Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség, Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Forrás: www.htmh.hu/torveny.htm
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8.
A határon túli magyar politikai vezetõk

nyilatkozata a Magyarországgal szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló törvény

hatályba lépése alkalmából

A határon túli magyar szervezetek nevében elégedettségünknek adunk hangot, hogy
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló, a Magyar Országgyûlésben 92%-os
elsöprõ többséggel – tehát össznemzeti konszenzussal – elfogadott 2001. évi LXII. sz. tör-
vény 2002. január 1-jétõl elképzeléseinknek megfelelõen hatályba lépett. Meg vagyunk
gyõzõdve arról, hogy a törvény jelentõsen hozzá fog járulni a Magyarországgal szomszé-
dos államokban élõ magyarok nemzeti önazonosságának megõrzéséhez, szülõföldjükön
való megmaradásukhoz, boldogulásukhoz és gyarapodásukhoz, az asszimilációs folyama-
tok lefékezõdéséhez.

Megerõsítjük a MÁÉRT 2001. október 26-án kiadott nyilatkozatát, mely szerint
a törvény a kisebbségben élõ magyar közösségek nyelvi és kulturális identitásának meg-
õrzéséhez és erõsítéséhez történõ hozzájárulása révén elõmozdítja térségünk biztonságát
és stabilitását. Külön üdvözöljük a magyar és a román kormány között létrejött Egyetérté-
si Nyilatkozatot, amely reményeink szerint elõmozdítja a két ország között kívánatos
együttmûködést. A nyilatkozat a kedvezménytörvény zökkenõmentes alkalmazásával
biztosítja valamennyi hazai politikai és gazdasági érdek, illetve a romániai és általában
a szomszédos államokban élõ magyarság érdekeinek együttes és egymást erõsítõ érvé-
nyesülését, a nemzetpolitikai és jószomszédi céloknak, az európai követelményeknek
megfelelõ egyidejû megvalósítását. Véleményünk szerint a magyar munkaerõpiac stabili-
tásának veszélyeztetését egyrészt az eddigi tények sem támasztják alá, másrészt a külföl-
di munkavállalást szabályozó magyar rendeletek a jövõben sem teszik azt lehetõvé.

A nyilatkozat aláírása megerõsít bennünket abbéli, a Velencei Bizottság jelentése
által is alátámasztott meggyõzõdésünkben, hogy az anyaország legitim módon támogathat-
ja határon túli nemzeti kisebbségeit, a törvény az európai értékekre építve összhangban áll
az Európai Unió elvárásaival, valamint a nemzetközi jog alapelveivel. Reméljük, hogy
ezen európai értékek és nemzetközi jogi alapelvek mentén sikerül Szlovákiával is megtalál-
ni az összhangot.

Fentiekkel együtt alapvetõ fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a magyar kisebbsé-
gek állampolgárság szerinti állama alkotmányos kötelezettségeinek megfelelõen maradék-
talanul biztosítsa a vonatkozó nemzetközi normák és az adott kisebbségi közösségek szük-
ségletei szerint ezen közösségek valós jog- és esélyegyenlõségét.
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A törvény akadálymentes hatálybaléptét és a magyar–román megegyezést sikerként
értékeljük. Véleményünk szerint a továbbiakban is ez a politikai gyakorlat vezethet el az
anyaország, a határon túl élõ magyarok és a szomszédos államok kiegyensúlyozott viszo-
nyához. Úgy gondoljuk, hogy a törvény végrehajtása olyan pozitív gyakorlatot fog megho-
nosítani térségünkben, amely hatékonyan szolgálhatja a nemzeti kisebbségek problémái-
nak általános rendezését. A határon túl élõ magyarok számára a törvény szellemisége, az
igényelt és megkapott magyar igazolvány erõsíti a nemzeti összetartozás tudatát, és bizo-
nyítja, hogy Magyarország igyekszik enyhíteni gondjainkat a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel. A szomszédos nemzetek pedig meggyõzõdhetnek arról, hogy a magyar kisebbség-
nek Magyarország által a nemzetközi jog normáival és elveivel összhangban nyújtott támo-
gatás senkit sem diszkriminál, ellenkezõleg, pótlólagos eszközökkel is hozzájárul a nemze-
ti identitás ápolása terén szükséges tényleges esélyegyenlõség létrehozásához. Az ily
módon nemzeti identitásukban megerõsödõ nemzeti közösségek elégedett és hasznos pol-
gáraivá válhatnak állampolgárság szerinti államaiknak.

Budapest, 2002. január 9.

Duka Zólyomi Árpád
Markó Béla Duray Miklós

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyar Koalíció Pártja

Kovács Miklós Kasza József
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Vajdasági Magyar Szövetség

Ágoston András Pasza Árpád
Vajdasági Magyar Demokrata Párt Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

Tomka György
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
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