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Zárónyilatkozat 

 

2014 a magyar nemzet számára a választások éve volt, amelyek világosan megmutatták: a 

magyar nemzet összetartozik, szétválaszthatatlan egységet alkot. A magyarországi parlamenti 

választás során érvényesült a világ magyar közösségeinek kölcsönös felelősségvállalása, 

amely által össznemzeti parlament alakult. Ez a magyarság közjogi egységének kiteljesedését 

jelenti. A jövőben is arra törekszünk, hogy az Alaptörvény által deklarált összetartozásunk és 

felelősségviselésünk szellemében folytassuk a megkezdett munkát.  

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következőkben állapodnak meg: 

- Gratulálnak minden magyar pártnak a Kárpát-medence országaiban zajlott parlamenti 

és helyhatósági választásokon elért sikerekhez. 

- Történelmi eseménynek tartják a magyar nemzet közjogi egysége szempontjából, hogy 

a 2014. április 6-án zajlott magyarországi parlamenti választáson részt vettek a külhoni 

magyar állampolgárok is. A megalakult össznemzeti parlament immár az egész magyar 

nemzetet képviseli, döntéseivel az egész magyarság jövőjét szolgálja. 

- Fontos eredménynek tartják, hogy az európai parlamenti választások eredményeként 

külhoni magyarok Brüsszelben képviselik a nemzetrészeket, a nem uniós országok 

magyar közösségeit, így a vajdasági és a kárpátaljai képviselők is közvetlenül 

szólalhatnak fel a magyarság ügyéért.  

- Továbbra is elsőszámú célnak tekintik az egyszerűsített honosítás folyamatának 

népszerűsítését, támogatását. Az a tény, hogy a magyar állampolgárság felvétele iránti 

igény folyamatosan magas, a magyar nemzet összetartozását, és a világ magyarságának 

erejébe vetett hitet erősíti. 

- Kérik olyan lépések megtételét, amelyek egyszerűbbé teszik a választójog gyakorlását 

a magyarországi lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűen külföldön élő 

szavazópolgárok számára is.  



 
 

- Fontosnak tartják a Kárpát-medencei stratégiát, amely a régió demográfiai, szellemi, 

gazdasági és jogi gyarapodását szolgálja, külön kiemelve a gazdaság- és 

fejlesztéspolitikát. 

- Sikeresnek tekintik a „2014 A külhoni magyar felsősök éve” programot, amely 

kézzelfogható eredményeket ért el az iskolai beiratkozások növelése és a magyar 

nyelvű felső tagozat megerősödése terén. Megállapodnak, hogy 2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve lesz. 

Erdély tekintetében: 

- Támogatásukról biztosítják a romániai magyar közösség azon törekvéseit, hogy 

nemzeti és közösségi szimbólumait, a magyar és a székely zászlót szabadon, minden 

kötöttség nélkül használhassa, ugyanakkor tiltakozásuknak adnak hangot a román 

hatóságok ezzel ellentétes, jogkorlátozó fellépéseivel szemben.  

- Tiltakozásukat fejezik ki a román hatóságok azon fellépéseivel szemben, amelyek a 

megengedő jogszabályi környezet ellenére akadályozzák a magyar nyelv használatát a 

közigazgatásban, ugyanakkor támogatásukról biztosítják az erdélyi magyar közösség 

azon törekvéseit, hogy településeit, köztereit és intézményeit magyar nevükön illesse.  

- Támogatásukról biztosítják az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseit, és 

szorgalmazzák az ezzel kapcsolatos konstruktív párbeszéd megvalósulását, a román fél 

cselekvő részvételével. 

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

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata. Tiltakozásukat fejezik ki 

az egyetem román vezetésének intoleráns és agresszív magatartásával szemben, 

ugyanakkor támogatásukról biztosítják az önálló magyar tagozat létrehozása mellett 

kiálló oktatókat és hallgatókat 

- Tiltakozásuknak adnak hangot minden olyan kezdeményezéssel szemben, amely a 

jogerősen visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására 

törekszik, ugyanakkor kifejezik abbéli reményüket, hogy a romániai restitúciós 

folyamat mielőbb lezárul, birtokba helyezve és kárpótolva a korábbi tulajdonosokat. 

- Szorgalmazzák a romániai levéltári törvény módosítását, hogy a romániai magyar 

egyházak anyakönyveit is tartalmazó egykori egyházi levéltárak visszajuthassanak 

jogos tulajdonosaik birtokába. 



 
 

Felvidék tekintetében: 

 

- Reményüket fejezik ki, hogy a szlovák parlament úgy fogja módosítani az 

állampolgársági szabályozást, hogy az ne fossza meg állampolgárait identitásuk 

kifejezésének attól a lehetőségétől, hogy felvegyék a nemzetiségük szerinti 

állampolgárságot is.  

- Elutasítják a szlovák közoktatási reform azon elemeit, amelyek a magyar iskolák 

tömeges bezárásával fenyegetnek. Reményüket fejezik ki, hogy az intézmények 

finanszírozási rendjének reformja olyan formában valósul majd meg, amely nem érinti 

hátrányosan a nemzetiségi oktatás intézményrendszerét. 

- Szükségesnek tartják a szlovák kormány mellett működő Kisebbségi Bizottság 

működési rendjének átalakítását, a magyarság részére számarányának megfelelő 

szavazati jog és állami támogatás biztosításával, hogy az – a jelenlegi gyakorlattól 

eltérően – ne érintse hátrányosan a magyar kisebbséget. 

Vajdaság tekintetében: 

- Üdvözlik, hogy Szerbia elmúlt időszakban tett erőfeszítéseinek köszönhetően 2014. 

január 21-én megkezdhette az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. 

Támogatásukról biztosítják Szerbiát uniós törekvéseiben és remélik, hogy a tárgyalási 

folyamat során megoldást fognak találni azokra a nyitott kérdésekre, amelyek a 

vajdasági magyar közösség számára fontosak.  

- Történelmi eseménynek és a magyar-szerb megbékélési folyamat újabb, jelentős 

eredményének tekintik, hogy hetven év után 2014. október 30-án megszületett az a 

kormányrendelet, amely hatályon kívül helyezi Csúrog, Zsablya és Mozsor 

lakosságának kollektív bűnösségét. Bíznak abban, hogy az elfogadott kormányrendelet 

a rehabilitációs eljárások felgyorsulását eredményezi. Példaértékűnek és követendő 

gyakorlatnak tekintik, hogy a tavalyi közös államfői csúrogi főhajtást követően, az idei 

évben a szabadkai Zentai úti temetőben az 1944/45-ben kivégzett ártatlan áldozatok 

tiszteletére rendezett megemlékezésen a szerb miniszterelnök is részt vett. 

- Rendkívüli eredményként értékelik, hogy a 2014. március 16-i szerbiai országgyűlési 

választásokat eredményeképpen, a Vajdasági Magyar Szövetség immáron hat 

képviselővel rendelkezik a szerb parlamentben. Egyetértenek abban, hogy a Magyar 



 
 

Nemzeti Tanács elmúlt négy éves munkája Kárpát-medencei szinten egyedülálló, és 

üdvözlik a Tanács sikeres újraválasztását. Aggodalmuknak adnak hangot a szerbiai 

Alkotmánybíróság 2014. január 16-i döntése miatt, amelyben a nemzeti tanácsokról 

szóló törvény tíz szakaszát részben vagy egészben megsemmisítette. Szorgalmazzák, 

hogy a törvény soron következő módosítása alkalmával a megsemmisített hatáskörök 

teljes körűen kerüljenek visszaállításra. 

 

Kárpátalja tekintetében: 

 

- Határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok biztonsága, valamint az ukrán politikai 

helyzet békés rendezése mellett. Fontosnak tartják egy független, demokratikus 

Ukrajna létét,  ahol biztosítva van a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása.   

- Elfogadhatatlannak tartják, hogy a parlamenti választókerületek kialakításánál a 

választási törvény előírásai ellenére nem vették figyelembe a kárpátaljai magyarság 

történelmileg kialakult elhelyezkedését.  

- Reményüket fejezik ki, hogy megtörténnek a szükséges gyakorlati lépések a 

nyelvtörvény végrehajtására érdekében, és a tervezett adminisztratív reform folyamán 

figyelembe veszik a lakosság nemzetiségi összetételét is. 

Horvátország tekintetében: 

- Támogatják a horvátországi magyar közösség azirányú törekvését, hogy a felgyorsult 

asszimilációt lelassítsák illetve visszafordítsák. 

Muravidék tekintetében: 

- Továbbra is szorgalmazzák az általános nemzetiségi törvény mihamarabbi elfogadását. 

A diaszpóra tekintetében: 

-  Üdvözlik azon célokat és programokat, amelyekben a 2014. november 19-én ülésező 

Magyar Diaszpóra Tanács tagjai megállapodtak, így a Kőrösi Csoma Sándor Program, 

Julianus és Mikes Programok folytatását, illetve a másod- és harmadgenerációs magyar 

fiatalok identitásának megőrzésére indított programokat. 

 



 
 

 

A Magyar Állandó Értekezlet tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglaltak 

érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. A Tagok bíznak abban, hogy 

együttműködésük sikerrel szolgálja az egyetemes magyarság egységét és gyarapodását.  

 

Budapest, 2014. november 20. 

 

 


