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Tisztelt Képviselő Ur!
Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő, ,. Milyen konkrét, eredményes intézkedéseket tett a Kormány az elmúlt
3 és fél évben az erdélyi székely és szórvány magyarság autonómia, önrendelkezési (területi,
politikai, gazdasági, ku turális) törekvéseinek támogatását illet ően?" című, K/13446 . számú
írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .
Magyarország Kormány a az Alaptörvény értelmében felelősséget visel a külhoni magyaro k
sorsáért. Úgy véljük, hogy a külhoni magyar köz ősségek képesek leginkább saját életüket
igazgatni, Magyarország feladata törekvéseik támogatása ebben . Önigazgatásukat
alkotmányos jogi garanciák mellett működő intézmények, vagyis autonómia révén látju k
biztosíthatónak . Magyarország Kormánya ezért kiemelt célnak tekinti a romániai magyar
közösség autonómiájának megteremtését, amihez minden lehetséges támogatást megadunk :
Az autonómia kérdése nem idegen a román történelemtől: Románia és Erdély 1918 . december
1-jei egyesülési nyilatkozata ígéretet tett a magyar közösség autonómiájának megteremtésére ,
illetve 1952-1968 között névleg létezett magyar autonóm közigazgatási egység az országban ,
de a közvélemény jelentős részének hozzáállása még mindig elutasító . Az 1989-es változások
után a bels ő — Románián belüli autonómiát célzó — magyar önrendelkezési törekvések ismé t
felélénkültek. Az elmúlt évek e tekintetben pozitív fordulatot hoztak : a tervezett romániai
közigazgatási reform összefogásra ösztönözte a magyar közösséget, amelynek a legutóbbi
megnyilvánulása a Székelyek Nagy Menetelése volt 2013 ;. október 27-én . A kérdés tehát
aktuális és a romániai magyar közösség egyértelműen kiáll mellette, a magyar kormány, s a
Külügyminisztérium pedig ezt az egyértelm ű és egyöntetű akaratot támogatja.
Látni kell, hogy az autonómia kivívása egy folyamat, amelynek a magyarság egységes akarat a
mellett a román többség meggyőzése is része. E tekintetben jelentős előrelépés történt a z
elmúlt években: a román közvéleményben az autonómia kérdése immár nem tabu, sőt
megjelentek olyan vélemények is, hogy a székelyeknek joguk van szimbólumaik és a magyar
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nyelv használatához, sőt akár az autonómiához is . A közelmúltban Sepsiszentgyörgyön
magyar-román szimpóziumra került sor, amelynek a témája az autonómia volt .
A Külügyminisztérium részéről mi ennek a párbeszédnek az erősítését tekintjük
feladatunknak, ennek érdekében minden kétoldalú tárgyaláson egyértelm ű sítjük román
partnereink felé, hogy állampolgáraik autonómiát sürget ő követeléseit nem hagyhatják
figyelmen kívül, míg a magyar közösséget a románsággal való párbeszédre motiváljuk, hisze n
a románok ellenében az autonómia nem vívható ki . Emellett természetesen a nemzetközi
közvéleményt, harmadik partnereinket is tájékoztatjuk a kérdésben alkotott álláspontunkról ,
így többek között arról, hogy Magyarország számára az egységes Európa azt jelenti, hog y
azok a jogok, amelyek a nyugat-európai kisebbségeket megilletik, így az alkotmányosa n
biztosított területi autonómia, a szabad nyelv- és szimbólumhasználat, az a külhoni magyar
közösségek számára is legitim cél .
Engedje meg, hogy kiemeljem annak fontosságát is, hogy a kormányzati párbeszéd mellett a
parlamenti kapcsolatok témái között is megjelent az autonómia kérdése, így tudomáso m
szerint mind a baráti tagozat, mind a Nemzeti Összetartozás Bizottsága szerepeltette a kérdés t
2013 . őszi bukaresti látogatása során. Nagyon fontosnak vélem, hogy ezekben a kérdésekbe n
mindannyian ugyanazt mondjuk: a magyar közösség igénye az autonómiára legitim cél és az t
egyöntetűen támogatjuk.
Budapest, 2014 . január 2.
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