A KMKF plenáris ülésének

állásfoglalása
(Budapest, 2018. február 9.)
-

A KMKF nagyra értékeli a gazdaságfejlesztési programok eddigi eredményeit, és

megállapítja, hogy a kultúrát, nyelvmegőrzést, oktatást korábban is példásan támogató
magyar nemzetpolitika az utóbbi években valódi paradigmaváltáson ment keresztül,
előtérbe állítva a szülőföldön való gazdasági megmaradást és gyarapodást. A KMKF
javasolja, hogy Magyarország – gazdasági teherbíró képessége függvényében –
folytassa és további nemzetrészekre terjessze ki a gazdaságfejlesztési programok
támogatását, megfelelő hangsúlyt adva az olyan identitáserősítő összetevőknek, mint a
magyar nyelvtudás és nyelvhasználat gazdasági életben való felértékelése.
-

A KMKF üdvözli, hogy idén januárban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése

elfogadta a magyarországi delegáció tagjának jelentését az európai regionális és
kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról. Előremutató, hogy az elfogadott 2196
(2018) számú határozat és a 2118 (2018) számú ajánlás megerősíti a Nyelvi Charta
működését, elősegítve a kisebbségi nyelvek használatát és hivatalos nyelvként való
elismerésüket is azokban a régiókban, ahol ezeket a nyelveket hagyományosan
használják. Szorgalmazza a nyelvi küszöb rugalmas alkalmazását a közigazgatásban,
valamint az anyanyelvű oktatást az iskoláztatás teljes idejére, így pontosítja és bővíti az
Európa Tanács kisebbségvédelmi, emberi jogi eszköztárát. A KMKF meggyőződése,
hogy csak olyan ország mondhatja el magáról, hogy európai módon kezeli a nemzeti
kisebbségek kérdését, amely megfelel a nagy többséggel elfogadott jelentésben is
világosan kifejtett európai elvárásoknak, és pontosan, maradéktalanul eleget tesz
kötelezettségeinek az állami vállalások teljesülését felülvizsgáló monitoringeljárásokban is.
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-

A KMKF szorgalmazza, hogy az Európa Tanács erősödő kisebbségvédelmi

standardjai az Európai Unió jogalkotásában is megjelenhessenek. A KMKF ezért
egyöntetű

támogatásáról

biztosítja

a

Nemzeti

Kisebbségvédelmi

Kezdeményezés/Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amely
a nemzeti kisebbségek védelme európai uniós keretének megteremtését kívánja
elősegíteni. A KMKF meggyőződése, hogy ez a kezdeményezés nemzeti ügy, több
pártpolitikai kérdésnél. Fontosnak tartja annak az egymillió aláírásnak az
összegyűjtését, amely révén Európának érdemben is foglalkoznia kell az őshonos
kisebbségek kérdésével, a Kárpát-medencei magyarokra nézve is fontos jogszabályt
kell alkotnia. Elengedhetetlen feladatunk ebben az időszakban is egységesen kiállni
közösségeink törekvései mellett. A KMKF szorgalmazza, hogy a magyarországi és
külhoni magyar pártok és civil szervezetek tegyenek meg minden tőlük telhetőt az
aláírásgyűjtés sikerének előmozdítására. Felhívja a figyelmet, hogy magyar
állampolgárok az Európai Unió határain túlról (Vajdaságból, Kárpátaljáról, a tengeren
túli diaszpórából) is használhatják az online aláírás módszerét.
-

A KMKF üdvözli az Európai Parlament 2018. február 7-i állásfoglalását az uniós

tagállamokban élő kisebbségek védelméről és megkülönböztetésmentességéről, amely
leszögezi, hogy az Unió felelősséggel tartozik a kisebbségek jogainak védelméért, ezért
sürgeti egy átfogó EU-s kisebbségvédelmi keret kialakítását, hangsúlyozva, hogy a
nyelvi

és

őshonos

kisebbségeket

az

Európa

Tanács

kisebbségvédelmi

dokumentumaiban rögzített elveknek megfelelően kell kezelni.
-

A KMKF elfogadhatatlannak, az európai értékekkel összeegyeztethetetlennek

tartja a nemzeti kisebbségek szerzett jogainak korlátozását. Kifejezi, hogy a magyar
nemzetrészek szolidaritást vállalnak a jogsértést elszenvedő, oktatási intézményei
megmaradásáért küzdő, hosszú hagyományokra visszatekintő anyanyelvű oktatási
rendszeréhez ragaszkodó kárpátaljai magyarsággal. Felkéri a magyar kormányt, hogy
minden rendelkezésére álló eszközzel lépjen fel a Kárpát-medencei magyarság oktatási
jogainak védelmében.
-

A KMKF üdvözli, hogy ütemesen folyik a nemzet közjogi újraegyesítése, és

letette az esküt az egymilliomodik külhoni magyar állampolgár. A KMKF fontosnak
tartja a külhoni magyar állampolgárok részvételét a 2018. április 8-i magyarországi
országgyűlési választáson, és bátorítja őket arra, hogy éljenek jogaikkal, regisztráljanak
és adják le szavazatukat a voksoláson. A külhoni magyarok szavazati jogát a
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nemzetegyesítés természetes elemének tekinti, és elítél minden olyan kísérletet, amely
szembefordítja az anyaországi és határon túli magyar közösségeket.
-

A KMKF megerősíti azon meggyőződését, hogy a Kárpát-medencei magyar

közösségek megmaradásának és gyarapodásának záloga a lehető legszélesebb körű
önrendelkezés

kivívása.

A

nemzetrészek

igényei

alapján

megvalósítandó

autonómiaformák új bizalmi alapra helyeznék az ott élő magyarok és a többségi nemzet
viszonyát, ami tartós megmaradást és gyarapodást, gazdasági prosperitást hozna a
különböző régióknak és az ott élőknek.
-

A KMKF felhívja a figyelmet arra, hogy az autonómia a Kárpát-medencében élő

őshonos közösségeink legitim igénye, és éppen a különböző autonómiaformák
megvalósítása erősítheti meg térségünk stabilitását. A KMKF fontosnak tartja, hogy a
sikeres

európai

modellek

felmutatásával

a

Kárpát-medencei

magyar

autonómiatörekvések kérdésköre továbbra is az európai párbeszéd része maradjon.
-

A KMKF arra buzdítja a külhoni magyar közösségek érdekképviseletét felvállaló

politikai és civil szereplőket, hogy – a lehetőségekhez mérten –összehangoltan lépjenek
fel az autonómiatörekvések hatékony érvényesítése érdekében.
-

A KMKF felhívja a figyelmet arra, hogy a

család

szerepe

a

társadalom

szövetének megőrzésében alapvető; a család az élet legtermészetesebb közössége, és a
családok, családi vállalkozások támogatásával lehet leghatékonyabban tenni a
nemzetrészek szülőföldön való megmaradásáért. A KMKF üdvözli, hogy Magyarország
2018-at a magyar családok évének nyilvánította.
-

A KMKF üdvözli, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program megvalósítására, valamint a bővített forrásokkal
történő folytására. Meggyőződése, hogy a program sikeresen emeli a magyar nyelv
presztízsét, és hatékonyan segíti a családok magyarként való megmaradását a
különböző közösségekben, köztük az identitás megőrzése szempontjából legnagyobb
kihívást jelentő nagyvárosi szórványban.
-

A KMKF üdvözli a magyar kormány azon szándékát, hogy a nemzetegyesítés

folyamatát a határok átjárhatóságának javításával, benne a határátkelők számának
jelentős növelésével és a jelenlegiek további bővítésével kívánja elősegíteni.
-

A KMKF fontosnak tartja a Kárpát-medencei fenntarthatóságot, természeti

kincseink megőrzését, hiszen környezetünk a túlélésünk egyik záloga. Ezért
szorgalmazzuk

a

régió

országainak

együttműködését

a

környezet-

és

természetvédelem, a fenntartható vízgazdálkodás, az ívóvízkészlet védelme, az
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erdőgazdálkodás és az innováció területén. Felelősséget vállalunk a Kárpát-medencei
ökológiai egyensúly megteremtésének határokon átívelő közös ügyében.
-

A KMKF figyelemmel követi a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus

Iskola újraalapítását biztosító, a Román Parlament által elfogadott törvényt. A KMKF
reményét fejezi ki abban, hogy a marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzete
mielőbb megnyugtatóan rendeződik. Az iskola ellehetetlenítésére tett törekvések,
többet jelentenek egy oktatási intézmény megszűntetésének szándékánál, akár az
önálló magyar oktatási intézmények elleni hadjárat részeként is értelmezhető. Bízunk
abban, hogy a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Iskola ez évtől újból szolgálhatja az erdélyi
magyar közösséget.
-

A KMKF továbbra is aggasztónak tartja az erdélyi egyházi ingatlanok

visszaszolgáltatásának leállítását, a korábban jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok
tulajdonjogának megkérdőjelezését, és fontosnak tartja a folyamat újraindítását, ennek
elmaradása esetén nemzetközi fellépést tart szükségesnek a restitúciós folyamat
újraindítása érdekében.
-

A KMKF üdvözli, hogy 2018-ban „Ezer év Erdélyben, száz év Romániában”

címszóval értékteremtő közösségkénti megmutatkozását kezdte el a romániai
magyarság. A KMKF felhívja a figyelmet, hogy a romániai magyarság, mint a párbeszéd
pártján álló közösség, úgy tekint az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat romániai
centenáriumára, mint ami a magyar igények, célkitűzések pontos megfogalmazására
és a román közvélemény elé tárására szolgáló alkalom. Fontosnak tartja, hogy az 19181920-as impériumváltozás 100. éves évfordulójának időszakában világossá tegye, hogy
Trianonra a válasz: az autonómia. A KMKF ugyanakkor elítéli a centenáriumi év
magyarellenes megnyilvánulásait, és fontosnak tartja a közös fellépést az
anyanyelvhasználati

jogok

korlátozása,

valamint

a

közösségi

szimbólumok

használatának akadályozása ellen. 2018 alkalom arra, hogy párbeszéd induljon a
román és magyar közösség között Erdélyben, illetve Románia és Magyarország között.
-

A KMKF üdvözli az erdélyi magyar autonómiatörekvések összehangolása

jegyében született hárompárti megállapodást; az erdélyi magyarok eltérő interetnikus
viszonyait szem előtt tartva támogatja a határon túli közösségek autonómiára irányuló
törekvéseit a különböző típusú autonómiaformák megvalósítása érdekében: regionális
(területi) autonómiát a tömbben élőknek, önkormányzati autonómiát a magyar
többségű településeknek és kulturális autonómiát minden romániai magyar számára.
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-

A KMKF aggodalommal veszi tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata. Továbbra
is szorgalmazzuk a törvények által biztosított önálló magyar főtanszék létrehozását,
amely biztosítéka az erdélyi magyar tannyelvű orvosképzésnek
-

A KMKF felkéri Románia kormányát arra, hogy tegyen eleget az ország által

vállalt nemzetközi kötelezettségeknek, ne korlátozza a magyar közösség szimbólum- és
anyanyelvhasználatát. A KMKF aggodalmát fejezi ki a Romániában egyre gyakrabban
fellelhető kisebbségellenes hangulatkeltés kapcsán. Elítéljük, hogy bármilyen ürüggyel
magyarellenes hangulatot lehet szítani.
-

A KMKF felhívja a szlovák kormány figyelmét annak fontosságára, hogy a

nemzetközi szerződésekben vállalt kisebbségi és nyelvi jogok érvényesíthetőségét
maradéktalanul biztosítsa és az ehhez szükséges jogszabályi módosításokat a
kisebbségek bevonásával haladéktalanul kezdeményezze.
-

A KMKF szorgalmazza, hogy a szlovákiai magyar oktatás biztosítása érdekében

a szlovák fél nyújtson garanciákat a jelenlegi magyar tannyelvű intézményrendszer
megtartására.
-

A KMKF szorgalmazza a szlovákiai és magyarországi határszakasz átkelési

lehetőségeinek bővítését, hogy a magyar kormány kezdeményezze Győr és
Dunaszerdahely között gyorsforgalmi út és vasúti összeköttetés megépítését, amely
Csallóköz gazdasági fejlődését jelentős mértékben elősegítené.
-

A KMKF üdvözli, hogy Szerbiának tizenkét csatlakozási tárgyalási fejezetet

sikerült megnyitnia és kettőt ideiglenesen lezárnia. Bízik abban, hogy az idén további
fejezetek nyílhatnak meg és felgyorsul a folyamat. Sürgeti a 23. csatlakozási tárgyalási
fejezethez kapcsolódó Kisebbségi Akcióterv megvalósítását. A Kisebbségi Akcióterv
megvalósításának folyamatában a Parlamentnek számos új törvényt kell megalkotnia,
a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, helyzetük javítása érdekében. Reményét
fejezi ki, hogy a nemzeti tanácsokról szóló, valamint a nemzeti kisebbségek jogairól és
szabadságairól szóló törvények módosításai hamarosan elfogadásra kerülnek.
-

A KMKF támogatja a VMSZ küzdelmét az anyanyelven megvalósuló oktatásért,

különösen a kis létszámú osztályok megmaradásának vonatkozásában. Meggyőződését
fejezi ki, hogy e törekvés biztosítja a jövőben is a magyar nyelven működő, önálló
tagozatok

megmaradását,

ami

az

asszimiláció
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leghatékonyabb

ellenszere.

Megelégedéssel nyugtázza, hogy az Országos Oktatási Tanács elfogadta a szerb, mint
nem anyanyelv oktatására vonatkozó standardokat, amivel kezdetét vette a szerb, mint
nem anyanyelv oktatási módszertanának korszerűsítése, annak érdekében, hogy az
anyanyelvű oktatáshoz való jog érvényesülése mellett, a szerb nyelv hatékonyabb
elsajátításával nagyobb eséllyel érvényesülhessenek a fiatalok a szülőföldön.
-

A KMKF üdvözli, hogy a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulásaként,

a VMSZ több törvényjavaslatra benyújtott, elfogadott módosítási indítványai
biztosítják, hogy a munkahely-létesítés folyamatában figyelembe kell venni a lakosság
nemzeti összetételét, a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletét, valamint a
hivatalos használatban levő nyelvek ismeretét, továbbá hogy Szerbiában törvény
rendelkezik arról, hogy amennyiben egy kisebbségi és egy többséghez tartozó jelölt
azonos képesítéssel rendelkezik, az előbbivel kell munkaviszonyt létesíteni. Ugyanezt
tartalmazza a tavalyi év végén elfogadott, a közszolgálatokban foglalkoztatottakról
szóló törvény, amely az iskolák, egyetemek, egészségházak, kórházak, szociális
intézmények foglalkoztatottjaira vonatkozik. A jogszabály bizonyos munkahelyek
esetében feltételként írja elő a nyelvtudási kötelezettséget, részletesen szabályozza a
pályáztatási eljárást.
-

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, amelyek az ukrajnai és

európai normák durva megsértésével helyenként megfosztani akarják a kisebbségeket
oktatási és nyelvhasználati jogaiktól, máshol pedig szűkítik a már meglévő kisebbségi
jogokat.
-

A KMKF elítéli azokat a szélsőségesen nacionalista ukrajnai megnyilvánulásokat

és magyarellenes propagandát, amelyek a nemzetiségi ellentétek szítását és a
kisebbségi lakosság megfélemlítését célozzák.
-

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 a nemzeti kisebbségek jogai szavatolva vannak, s olyan gazdasági
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intézkedéseket hoznak, amelyek megakadályozzák a lakosság további rohamos
elszegényedését.
-

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.
-

A KMKF támogatja a horvát-magyar kisebbségi vegyesbizottság által meghozott,

a horvátországi magyarság számára fontos ajánlások, továbbá a horvát kormány
programjában, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó 2017-2020 közötti
operatív

kormányprogramban a horvátországi magyarságot

illető

vállalások

maradéktalan teljesülését.
-

A KMKF elítéli egyes horvátországi politikai erők azon kezdeményezését,

amelynek célja a nemzeti kisebbségi képviselők teljes körű szavazati jogának
csorbítása, vagy megvonása a horvát Száborban.
-

A KMKF támogatja a HMDK által is szorgalmazott rendszeres közúti és vasúti

utasforgalom újraindítását Eszék és Pécs között.
-

A KMKF örömmel nyugtázza, hogy a szlovén kormány a 2017–2020-as

időszakra gazdaságfejlesztési programot fogadott el az őshonos magyar nemzeti
közösség gazdasági alapjának létrehozására. E program, valamint a magyar kormány
által biztosított gazdaságfejlesztési program megvalósítása jelentős mértékben
hozzájárul majd a muravidéki magyarság gazdasági felzárkózásához.
-

A KMKF rendkívül fontosnak tartja a magyar kormány által biztosított

gazdasági, oktatási, kulturális és egyéb közösségerősítő támogatásokat, amelyek nem
csupán kiegészítik a szlovén kormányzati támogatásokat, hanem a nemzeti
megmaradáshoz nélkülözhetetlenek.
-

A KMKF üdvözli a törvényhozás terén a legutóbbi időszakban Szlovéniában

történt előrelépést: a nemzetiségi szervezetek közvetlen finanszírozásának a
lehetőségét, a projektek előfinanszírozását. A KMKF várakozással tekint az őshonos
nemzeti közösségek oktatását szabályozó törvény februárban esedékes módosítására.
A KMKF ugyanakkor aggodalommal figyeli a folyamatot kísérő magyarellenes
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jelenségeket, túlnyomórészt a Mura menti régióban. A KMKF továbbra is szorgalmazza
az átfogó nemzetiségi törvény elfogadását.
Budapest, 2018. február 9.
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