A KMKF plenáris ülésének

állásfoglalása
(Budapest, 2017. március 24.)
A KMKF üdvözli, hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-medence országaiban
tovább nőtt a sikeres, magyar-magyar választási összefogások száma. A KMKF
tagjainak meggyőződése, hogy a magyar szervezetek együttműködésének egyre
szorosabbra fűzése még erősebb érdekképviseletet eredményezhet a jövőben, lehetővé
téve a hatékony jogérvényesítést a kedvezőtlen helyzetben lévő, komoly kihívásokkal
küzdő nemzetrészek számára is.
A KMKF kedvezőnek tartja, hogy a magyar nemzetgazdaság sikerei lehetővé
teszik a magyarországi és külhoni gazdasági élet szereplőinek hatékony
együttműködését, és üdvözli azokat a törekvéseket, amelyek lehetőséget adnak a
nemzetrészek gazdaságfejlesztési elképzeléseinek minél szélesebb és hatékonyabb
megvalósítására. Az új gazdasági lehetőségek – noha önmagukban is jelentős
nemzetmegtartó hatásúak – csakis a magyar identitás megőrzésének elősegítésével
vezetnek a magyar közösségek megerősödéséhez, magyarként való megmaradásához.
A KMKF javasolja, hogy Magyarország – gazdasági teherbíró képessége függvényében
– folytassa és terjessze ki a gazdaságfejlesztési programok támogatását, különösen
figyelve az olyan identitáserősítő összetevőkre, mint a magyar nyelvtudás és
nyelvhasználat gazdasági felértékelése.
A KMKF üdvözli, hogy Magyarország Kormánya Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programot indított, és annak részeként a magyar bölcsődei hálózat
erősítésére is sor kerül. Ezáltal egyre több magyar szülő és gyermek számára lesz
elérhető a magyar nyelvű oktatás. Meggyőződésünk, hogy e program sikere által
biztosítható a határon túli magyar oktatás fenntartása.
A KMKF megerősíti azon meggyőződését, hogy a Magyarországgal szomszédos
országokban
élő
magyarok
autonómiaigényei
alapján
megvalósítandó
autonómiaformák új bizalmi alapra helyeznék az ott élő magyarok és a többségi
nemzet viszonyát, ami tartós megmaradást, gazdasági fejlődést hozna a különböző
régióknak és az ott élőknek. Az európai integrációs intézmények jelentései és
dokumentumai által is ajánlott autonómiaformák megvalósítása megerősítheti a
térség stabilitását.
A KMKF fontosnak tartja, hogy a sikeres európai modellek felmutatásával a
Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések kérdésköre továbbra is az európai
párbeszéd része maradjon.
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A KMKF előremutatónak tartja az Európai Unió Bíróságának döntését, amely
arra kényszeríti az Európai Bizottságot, hogy érdemben is foglalkozzon a nemzeti
kisebbségekről szóló Minority Safepack európai polgári kezdeményezés bejegyzésével.
A KMKF értékesnek ítéli Magyarország perbe való beavatkozását, és kéri a magyar
kormányt, hogy a jövőben is minden lehetőséget használjon ki annak előmozdítására,
hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek ügye az Európai Unió napirendjére kerüljön. Az
Európai Unió kilátásba helyezett reformja kapcsán felhívja a döntéshozók figyelmét,
hogy az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektessenek az őshonos nemzeti közösségek,
nyelvi és etnikai kisebbségek kollektív jogainak biztosítására, az Európa Tanács erre
vonatkozó határozataira is tekintettel támogassák az önrendelkezési törekvéseket,
beleértve közösségek területi autonómiára vonatkozó igényét.
A KMKF azt várja a magyar kormánytól, hogy minden lehetséges eszközzel
lépjen fel a magyar kisebbségek meglévő jogainak védelme érdekében, különös
tekintettel a nyelvhasználatra vonatkozóan. Az egyre inkább szaporodó konkrét
jogsértések esetén az elvi támogatás mellett nyújtson közvetlen és közvetett segítséget
az érintetteknek.
A KMKF üdvözli Magyarország Kormányának azon szándékát, hogy a
határokon átívelő nemzetegyesítés folyamatát a határok átjárhatóságának javításával,
benne a határátkelők számának jelentős növelésével és a jelenlegiek további
bővítésével kívánja elősegíteni.
A KMKF egyetért abban, hogy a Kárpát-medencei fenntarthatóságért
felelősséget kell vállalniuk, ennek keretében pedig konkrét lépéseket kell tenniük az
olyan, egész térséget veszélyeztető fenyegetések ellen, mint a cianidos technológia
alkalmazása. A fenntarthatóság pedig nemcsak a Kárpát-medence természeti
kincseinek megőrzéséről szól, hanem mindazokról az értékekről, amelyeket
önazonosságunk megőrzése és erősítése érdekében kötelességünk óvni és gondozni.
Figyelembe véve a Kárpát-medencei magyarság számának és arányának
folyamatos csökkenő tendenciáját, a KMKF támogat minden olyan törekvést, amely
ezt a folyamatot minden lehetséges módon fékezni próbálja.
A KMKF üdvözli a romániai választások alkalmával megvalósuló összefogást,
melynek eredményeként jelentősen növekedett a magyar szavazatok száma, ezáltal
lehetővé vált az erdélyi magyarság arányos képviselete mind az önkormányzatok,
mind a törvényhozás terén.
A KMKF elítéli és mélységesen aggasztónak tartja a Romániában létező
magyarellenességet, amely változó intenzitással, de folyamatosan jelen van.
A KMKF határozottan tiltakozik a romániai magyarság jogait követelő békés
tüntetők és a választott vezetői ellen irányuló hatósági túlkapások ellen, és
elfogadhatatlannak tartja ezen módszerek kiterjesztését a romániai magyar egyházi-,
civil-, oktatási- és kulturális életre.
A KMKF aggodalommal veszi tudomásul, hogy Romániában a korrupcióellenes
harc leple alatt sorozatos és alaptalan vádemelések történnek a magyar közösség
tagjai ellen. Elvárjuk, hogy a román igazságszolgáltatást ellátó hatóságok tartsák
tiszteletben az ártatlanság vélelmét és vonják felelősségre azokat, akik alaptalan
vádak által hurcolnak meg magyar embereket.
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A KMKF felkéri a magyar Országgyűlést és a magyar kormányt, hogy hívja fel a
nemzetközi szervezetek – különösen 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 magyar
kisebbséget diszkrimináló hatósági fellépésekre és felkéri e szervezeteket, hogy a
rendelkezésükre álló eszközökkel tegyenek meg mindent a jogbiztonság, az
anyanyelvhasználat, a tulajdonhoz és szabad vallásgyakorláshoz való jog
szavatolásáért.
A KMKF Erdély tekintetében támogatja a magyar közösség erőfeszítéseit,
melyek az 1918. december 1-jei gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltak érvényre
juttatására irányulnak, hogy végre valósággá váljon a románság által minden együtt
élő nemzeti közösség számára ígért „teljes nemzeti szabadság”.
A KMKF ismételten kifejezi meggyőződését, hogy a szülőföldön való
megmaradás, gyarapodás biztosítéka a különböző autonómiaformák megvalósításával
érhető el, ennek érdekében támogatjuk az erdélyi magyarság ez irányú törekvéseit
mind a kulturális autonómia terén, mind a Székelyföld területi autonómiája
tekintetében. A KMKF meggyőződését fejezi ki, hogy az erdélyi és székelyföldi
magyarok által több ízben békés és demokratikus módon kifejezett autonómiaigényt
illetően a párbeszéd az egyetlen alternatíva.
A KMKF felkéri Románia Kormányát és parlamentjét, álljon ellen minden
olyan próbálkozásnak, amely az önrendelkezés igényének békés, demokratikus
kifejezését és a szabad véleménynyilvánítást szándékozik kriminalizálni.
A KMKF megdöbbenéssel fogadta, hogy a romániai korrupció-ellenes
ügyészség ellehetetleníti a marosvásárhelyi katolikus iskola működését. A KMKF úgy
véli, hogy a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében indított eljárás alapjaiban
rengeti meg a Romániában élő magyar közösség biztonságérzetét a felekezeti iskolák
működésének veszélyeztetése által. A KMKF felkéri a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalt, a helyi önkormányzatot, az illetékes tanügyi szakhatóságokat, hogy a római
katolikus egyházzal és a szülői közösséggel partnerségben találjanak megoldást az
iskola működésére.
A KMKF aggodalommal követi, hogy továbbra sem alakulhatott meg a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata, ennek
következtében folyamatosan csökken az intézmény magyar anyanyelvű hallgatóinak
és oktatóinak aránya. Szorgalmazza a romániai törvények által szavatolt önálló
magyar főtanszékek mielőbbi létrehozását, az anyanyelv használatának biztosítását a
felsőoktatásban és egészségügyben.
A KMKF felszólítja Románia kormányát, hogy vállalt nemzetközi
kötelezettségeivel összhangban ne korlátozza a magyar közösség szabad
anyanyelvhasználatát, illetve ne korlátozza a magyar közösség nemzeti
szimbólumainak használatát. Azokon a helyeken, ahol a magyarság jelenős számban
él, a haladó európai gyakorlattal, a nemzetközi egyezményekkel és a román
jogszabályokkal összhangban tegyék lehetővé a magyar nyelv akadálymentes
használatát a hivatalos ügyvitel szintjén is.
A KMKF támogatja a magyar közösség azon törekvéseit, amelyek Romániában
a magyar nyelv használatára vonatkozó jogszabályok módosítását célozzák,
3

szorgalmazza a nyelvhasználati küszöb 10 százalékra történő csökkentését, illetve a
hivatalos anyanyelvhasználat bevezetését azokon a településeken, ahol a magyarok
száma eléri az 5000 főt.
A KMKF aggasztónak tartja az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú
folyamatát
Romániában.
Elfogadhatatlan
a
korábban
már
jogerősen
visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának sorozatos megkérdőjelezése és az ezen
ingatlanokban működő magyar oktatási intézmények jogszerű működésének kétségbe
vonása.
A KMKF felkéri Románia kormányát, ne halogassa tovább az elkobzott
egyházi, közösségi és magáningatlanok visszaszolgáltatását. Az erdélyi magyar
történelmi egyházak vezetőinek a 2000-es évek derekán megfogalmazott
állásfoglalásaival összhangban, a restitutio in integrum elvét tiszteletben tartva, az
Európai Bizottság által, az ország uniós tagságát megelőző időszakban közzétett
feladatlista, továbbá Románia Európa tanácsi csatlakozása során tett vállalásai
alapján szolgáltassák vissza a magyar történelmi egyházaktól elkobzott ingatanokat. A
tulajdonjog tiszteletben tartásával Románia azt bizonyítaná, hogy tiszteletben tartja
az uniós csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumokat. Az egyházak
tulajdonjogának korlátozásával Románia a hitélet szabadságát és a lelkiismereti
szabadságot korlátozza.
A KMKF üdvözli Magyarország és Románia kormányainak a határátkelők
számának növelésére és a határok átjárhatóságának érdekében tett lépéseit. Bízik
abban, hogy az elkövetkezendőkben a román-magyar határon újonnan megnyitott
határátkelők szükségességét a román kormány is tudatosítja, így intézkedések
születnek a határátkelők állandósítására.
A KMKF felhívja a szlovák kormány figyelmét annak fontosságára, hogy a
törvényekben lefektetett kisebbségi jogok végrehajtását maradéktalanul teljesítsék. A
magyar nyelvhasználatot biztosító előírások végrehajtása, ideértve a közszolgálati
műsorszórás területére vonatkozóan megfogalmazott arányossági szabályokat is,
törvényi kötelezettség. A KMKF aggodalommal figyeli, hogy a vasúti kétnyelvűség hat
éve húzódó, a jelen kormány programjában is szereplő törvénymódosítással történő
megoldása a pótmegoldások keresése miatt egyre inkább elhúzódik.
A KMKF kétoldalú kormányközi tárgyalások megkezdését javasolja olyan
érzékeny kérdésekben is, amelyek évek óta terhelik a két ország viszonyát, többek
között a kettős állampolgárság, a Beneš-dekrétumok hátrányos következményeinek
kompenzálása vagy a kisebbségi önkormányzatiság megoldatlan kérdései.
A
KMKF
elvárja,
hogy
a
szlovák
kormány
a
nemzetközi
kötelezettségvállalásaival összhangban a magyar nyelvű oktatás ügyét – a bölcsődétől
az egyetemig – a magyar közösség igényeinek megfelelő módon, a finanszírozás
tekintetében külön szabályok kialakításával, külön jogi szabályozással, a tavaly
november 21-én Dunaszerdahelyen a magyar-magyar párbeszéd keretében
megfogalmazott nyilatkozat értelmében rendezze.
A KMKF üdvözli, hogy a magyar kormány a vajdaságihoz hasonló
infrastrukturális és gazdaságfejlesztési programot indít a felvidéki magyarok által
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lakott régiókban. Az utóbbi szlovák kormányok határmenti régiókat hátrányosan
érintő gazdaságpolitikája által előidézett regionális egyenlőtlenségek csökkentése
mindkét ország javát szolgálja, amely közvetve a magyar közösség identitásának
megerősödését is segíti.
A KMKF szorgalmazza, hogy a hivatali magyar nyelvhasználat szakmai
feltételeinek megteremtése érdekében kiemelt támogatásban részesüljön a Felvidéken
egy olyan intézmény megalapítása, amely a hivatalos magyar nyelvű
szakterminológiát a magyarországi tudományos intézményekkel együttműködve
megalkotja és a magyarlakta települések önkormányzatai számára a magyar
nyelvhasználat biztosításában szakmai háttérintézményként működik.
A KMKF üdvözli, hogy 2016. július 18-án megnyíltak a kulcsfontosságúnak
számító 23. és 24. tárgyalási fejezetek Szerbia és az Európai Unió között. A KMKF
erőteljes támogatásáról biztosítja Szerbia EU-integrációs törekvéseit és egyúttal
sürgeti a 23. csatlakozási tárgyalási fejezethez kapcsolódó Kisebbségi Akcióterv
megvalósítását. A Kisebbségi akcióterv felöleli a kisebbségi jogok minden szegmensét,
és számonkérhető feladatokat ró Szerbiára. A Kisebbségi akcióterv megvalósításának
következtében a Parlamentnek a következő években számos új törvényt kell
megalkotnia, a nemzeti kisebbségek jogai védelme, helyzetük javítása érdekében.
A KMKF támogatja a VMSZ kislétszámú tagozatokért folytatott küzdelmét,
amelynek a jövőben is azt kell eredményeznie, hogy maradjanak meg az önálló
magyar tagozatok, ami az asszimiláció leghatékonyabb ellenszere. A KMKF
megelégedéssel nyugtázza, hogy az Országos Oktatási Tanács elfogadta a szerb, mint
nem anyanyelv oktatására a standardokat, és reményét fejezi ki, hogy az
Oktatásfejlesztési Intézet szakemberei mihamarabb kidolgozzák az új tanterveket is.
Mivel a KMKF jelentős előrelépésnek tartja, hogy Szerbiában tavaly óta
először, a helyi és tartományi hivatalnokokra vonatkozóan, rendelkezik törvény arról,
hogy két, azonos képesítéssel rendelkező jelölt közül a nemzeti kisebbséghez
tartozóval kell munkaviszonyt létesíteni, a KMKF üdvözli Az önkormányzati és
tartományi foglalkoztatottakról szóló törvény gyakorlati alkalmazásához szükséges
kormányrendeletek meghozatalát, amelyek 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.
A KMKF megelégedéssel nyugtázza, hogy a Prosperitati Alapítvány sikerének,
a közösségi bizalomnak köszönhetően a magyar kormány hároméves támogatási
programja hatékonyan eljutott a pályázókhoz és hogy a magyar nemzetrészek
gazdasági, oktatási és kulturális fejlődése - csakúgy, mint Magyarország és Szerbia
együttműködése - az elmúlt években felfelé ívelő szakaszba lépett.
A KMKF fontos eredménynek tartja, hogy az Ukrajnában lezajlott helyhatósági
választások eredményeképpen a magyarság képviselői eredményesebben
képviselhetik a magyar lakosság érdekeit a kárpátaljai helyhatósági szervekben.
A KMKF elítéli azokat a törvényalkotási törekvéseket és rendelettel
szabályozott intézkedéseket, amelyek az ukrajnai és európai normák durva
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megsértésével szűkítik és szűkíteni akarják a kisebbségi oktatási és nyelvhasználati
jogokat, súlyosan korlátozva a magyar nyelv használatát az otthonon kívül az összes
színtéren.
A KMKF aggodalmát fejezi ki az ukrajnai katonai és gazdasági helyzet kapcsán,
elítéli a konfliktusok megoldásában az erőszak alkalmazását, a véres konfrontáció
helyett a tárgyalásos rendezést támogatja. A KMKF reményét fejezi ki, hogy
Ukrajnában a háborút felváltja a béke, az ország stabil demokratikus jogállammá
alakul, amelyben szavatolják a nemzeti kisebbségek jogait, s olyan gazdasági
intézkedéseket hoznak, amelyek megakadályozzák a lakosság további rohamos
elszegényedését.
A KMKF elítél minden olyan Ukrajna alkotmányával ellentétes, jogokat szűkítő
törvénymódosítást, beleértve az állampolgárságot szabályozót, melyek korlátozzák az
állampolgárok jogait és lehetőségeit, így a nemzeti kisebbségekhez tartozó
állampolgárokéit is.
A KMKF fontosnak tartja, hogy az ukrajnai adminisztratív reform folyamán
vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi összetételét. A KMKF kijelenti, hogy
továbbra is támogatja a magyar többségű parlamenti választókerület visszaállítását, a
magyar többségű adminisztratív egység kialakítását és az önálló magyar tankerület
létrehozását Kárpátalján.
A KMKF üdvözli Ukrajna és Magyarország miniszterelnökeinek Budapesten
aláírt keretmegállapodását, és szorgalmazza annak maradéktalan végrehajtását.
A KMKF bíztatónak tartja, hogy a horvátországi magyarok – erőteljes
fogyatkozásuk ellenére – magas arányban vettek részt a 2016-os parlamenti
választásokon. Reményét fejezi ki, hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége által elnyert pozíciók javíthatnak a magyar-horvát kapcsolatokon és a
horvátországi magyarság helyzetén.
A KMKF örömmel vette tudomásul, hogy az új horvát kormány megalakulását
követően, több év után, ismét összeülhetett a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes
Bizottság.
A KMKF üdvözli, hogy Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben
megkezdődhet
a
Horvátországi
Magyarok
Demokratikus
Közössége
gazdaságfejlesztési programjának megvalósítása, bízva abban, hogy a fejlesztések
hozzájárulhatnak a horvátországi magyarság szülőföldön maradásához. A KMKF
egyúttal reményét fejezi ki, hogy a horvát kormány mindenben elősegíti a gazdasági
program zökkenőmentes lebonyolítását.
A KMKF üdvözli, hogy Magyarország Kormánya anyagi támogatást biztosít a
2017-ben elindult muravidéki gazdasági programhoz, valamint több, a muravidéki
magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló beruházáshoz. Példaértékűnek tartja,
hogy a szlovén Kormány is költségvetési forrásokat biztosít a muravidéki magyar
nemzeti közösség gazdasági alapjának létrehozására.
A KMKF bízik benne, hogy a szlovén törvényhozásban jelenleg esedékes,
fontos törvényi módosítások, mint az oktatási különtörvény, vagy a községek
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finanszírozásáról, valamint a nemzeti közösségekről szóló törvény, amelyek
jelentősen befolyásolhatják a muravidéki magyarság jövőjét, kedvező változást
hoznak és fejlődést jelentenek a magyar közösség számára.
Budapest, 2017. március 24.
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