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Az ~4gs/W.6^ sz616 2012 . évi XXXVI . tогvёлу 42 . § (8) bekezdéséhen foglаítak alapjá n
írаsьсlí választ 1 ,011)46 „Milyen kопltхёt iпtёzk ёdёsёkеt tёtt }például az аllаmk оzi egyeztetések
sasán a коппапу az еImйlt 3,5 évben a délvidéki ёlуаmlогl аst lll&беЛ, avagy ш i lусп nemzetkö
z
fórumokon tette közzé a когmапу a Szerbiában t араsztаlьаtб юаgуаг -ёllёпё ssёgеt?” cimíl
1(113356. számú írásbeli kёгdёsгё az alábbi tájékoztatást adom.
Magyarország когпiапуа ш íаdеп rendelkezésére álló lёhёtёsёgеt &lhаszл£ az
аltаl jelzet
t
probléma kezelésérc, аmсlу& elsősorban: a nemzet%özl kарс sоlаtоkьаа 68 a nemzetpcilitík a
eszköztárában meglév ő lehetőségek .
A szerbiai mabyar közösséget érintő negatív demográfiai folyamаtok, az asszimiláció és a z
elvándorlás sajnos az egész Kárpát- еdencében általános tendencia . A щаg уаr kormány kí сшdt
célnak tekinti сzёft a ьаtагоп túli шаgуаг közösségek számárа olyan feltételek megteremtését ,
an сlуek iékezík, vagy lehet őség szсгiпt megállítják ezt a folyamatot. Еа-Ее akkor van esély,
a
^0.= túli шаgуаг közösségek fizikai és jogbiztonsága garantált, ha az igényeiknek щсgгсlё lё
keretekben sz сгё zьёti l( politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági életüket, továbbá, ьа
kарсsоl а tцk a lakóhelyiek szerinti ország tíibbségi tаrsаdаlтаvаl kiegyensúlyozott .
&еkёt a célokat a Magyar 1( опnаnу egyrészt azáltal ь~ztоsít^а, ьоgу mаgа is kiegyensúlyozott .
kapcsolatokat ápol a sz ошszёdоs államokkal, таsгёszt
hogy ьаtатоzоttай támogatja a
határon túli magyar közösségek аltаl тёgfоgаlrnаzоtt jogos igények megvalósulását. Szerbi
a
vonatkozásában пёv&sz i k ezzel kapcsolatban az európai uniós ^mm& ^ ёlёпtоsёgё> аьо l
1'ёlьíу^Wс a fig ус lшсt a kisebbse;gek vёddшёп 4 kérdésére, a еI упе garanciáit az
a szerb
сsаtlаkоzаs гсltёtсlrёь dsz егёьё is ьсёр íti.
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Az elrпй1 é vekben az egyszёгrí sífett honosítás törvényi feltételeinek megteremtése, majd pеdig
aаnak IеЬоnyolítása ugyancsak ezt а célt szolgálta : А uajdaságixnagyarok a külhoni n7agyarsága n
Ьclül képviselt arányukat meghaladó mértékЬ
~eп falyaпiо 1iаk magyar állampalgárságért . Аz еddi g
esküf tett félmillió új állampolgár közül mintegy százezerre tehet ő а ua, dasági magyarok száma ;
Budapest, 2013 . decemЬez•
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