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Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének
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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen konkrét, eredményes intézkedéseket tett a Kormány az elmúlt 3 és fél évben az
erdélyi székely és szórvány magyarság autonómia, önrendelkezési (területi, politikai ,
gazdasági, kulturális) törekvéseinek támogatását illet ően?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2012.05.31-én K/7387-es számon írásbeli kérdést tettem fel „Mit tesz a Kormány az elcsatolt
országrészeken - állami szinten tudatosan működtetett - asszimiláló politika ellen, különös
tekintettel Erdély (Románia) tekintetében?” címmel .

Ebben a hosszabb írásban már megkérdeztem az önrendelkezésr ől az Igazságügyi és
Közigazgatási Minisztériumot, de nem kaptam konkrét válaszokat.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az alábbi cikk a székely autonómiáról szól :

http://erdely.ma/autonomia.php?id=58420&cim=a szekely_autonom terulet terkep e

„2009.09.26. erdely.ma



Ez egy olyan régiót ábrázol, ahol a hivatalos népszámlálási adatok szerint a lakosság száma
809 000 fó, melyből a székelységé 613 000, azaz 76 százalékarányú. A térkép rögzíti az
autonóm tartomány határait és a nyolc bels ő közigazgatási egységet, széket .

Ezek a következők: Maros, Udvarhely, Gyergyó, Csí7c, Bardoc-Miklósvár, Kézdi, Orbai és
Sepsi . Határaik követik a hagyományos széki határokat, kiegész űlve a fiúszékekkel és az
1876-ban a székely megyékhez kapcsolt, székely lakosságú Fels ő-Fehér megyék néhány
falujával, illetve néhány határ menti telepűléssel . Természetes határait kelet felő l kiigazítva
látjuk, mivel az 1968-as megyésítéskor a határ menti övezet hatalmas erdőségeit Moldváho z
csatolták. Nagyobb változások els ősorban a fiúszékek megsz űntetésében fedezhetők fel . Ezek
külön-külön kis lélekszámúak, területük is kicsi, ezért alkalmatlanok a funkcionális
közigazgatás megvalósítására . A mintegy háromezer lakost számláló Kászonszé k
közigazgatásilag Csíkszék része lett. A sepsiszéki Miklósvárt és az udvarhelyszéki Bardo c
fiúszéket egyesítették, létrehozták a Baróti-medencét, az egész Erd ővidéket átfogó
természetes egységet, Bardoc-Miklósvár egyesűlt széket. Keresztúr fiúszék Udvarhelyszékhez
tartozása

	

is

	

indokolt,

	

mivel

	

annak

	

kiegészítő

	

része.

Az autonóm Székelyföld kiterjedése valamivel kisebb, mint a történelmi Székelyfoldé, határa i
kisebb-nagyobb módosításokkal követik a történelmi határokat . Székelyföld kiterjedésérő l
megoszlik a szakemberek véleménye. Győrffy György 13 500 négyzetkilométerben határozta
meg Székelyföld terűletét, Orbán Balázs 12 800 négyzetkilométerre becs űlte, míg Voflcori
László 10 880 négyzetkilométert számolt. Az autonóm terűlet kiterjedése még a Voflcori által
meghatározottnál is 8,27 százalékkal kisebb kiterjedés ű, azaz 9980 négyzetkilométer . Az
említett eltérés azzal magyarázható, hogy az autonóm Székelyföld terűletéből hiányzik
Aranyosszék, valamint Sepsi- és Orbaiszék déli régiója .

Hogy mennyire jogos a terület és a lélekszámarány alapján eldönteni Székelyföld terület i
autonómiájának indokoltságát, azt bárki eldöntheti, ha összehasonlítja Székelyföld ter űleti és
népességi adatait az Olaszország északi részén fekvő dél-tiroli német autonóm tartományéval .
1960-ban, amikor az ENSZ felszólította Olaszországot, hogy Ausztriával közösen rendezze a
német népcsoport autonómiájának kérdését, akkor a dél-tiroli németek számaránya 62, 2
százalék volt, az autonóm tartomány kiterjedése 7400 négyzetkilométer .

Természetes az a kérdés is : miért szükséges az autonómia? A válasz a teljesség igénye nélk űl
a következő: a székely nép csak így őrizheti meg identitását, vehet részt saját sorsának
rendezésében, biztosítható a közhivatalokban a részarányosság elve . . . A kétnyelvűséget pedig
a kölcsönös érdekek alapján teremthetik meg . A dél-tiroli megoldás látszik követhető
modellnek. Ez azt jelenti, ha valaki munkát fektetett be egy másik nyelv megtanulásába ,
akkor fizetésének tíz százalékát kitevő nyelvismereti pótlékra jogosult."

Tisztelt Miniszter Úr!

Alább olvashatja a székelyföldi statútumot .

„SZÉKELYFŐLD AUTONÓMIA STATÚTUMA
(Terra Siculorum - Tinutul Secuiesc)

Preambulum



Tekintetbe véve, hogy az állampolgárok joga részt venni a közügyek kezelésében, s e z
összetevője azon demokratikus alapelveknek, amelyeket az Európa Tanács tagállamai
magukénak vallanak, s amely jog gyakorlását a régió el ősegíti, meggyőződve arról, hogy az
általános szavazással megválasztottak és tényleges hatáskörrel felruházottak álta l
közigazgatott régió léte lehetővé teszi a hatékony és az állampolgárhoz közel áll ó
közigazgatást, meggyőződve arról, hogy a szubszidiaritás elve Európában meghatároz ó
jelentőségű a demokrácia építésében, tudatában annak, hogy a regió a szubszidiaritá s
tényleges megvalósításának megfelelő hatalmi szintjét jelenti, melyet az európai integráci ó
során, valamint e folyamatban résztvevő országoknak sajátos belső szerveződésűkben mint
alapvető elvet tiszteletben kell tartaniuk, kijelentve, hogy a régiók kialakulása nem sértheti a
helyi kollektivitások autonómiáját, ellenkezőleg, olyan intézkedésekkel kell társulnia,
amelyek a Helyi Autonómia Európai Chartája révén megszerzett jogok védelmét szavatolják ,
kinyilvánítva, hogy a regionális autonómia elismerése magába foglalja az állam iránt i
lojalitást, amelynek régiói a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartásával
fejlődnek, figyelembe véve, hogy a régió, mint az állam lényeges összetevője, saját
önazonossága révén Európa sokféleségének tanúbizonysága, s a régió történelm i
hagyományai tiszteletben tartásával hozzájárul ennek kulturális gazdagodásához, tudatába n
annak, hogy a régiók közötti és a határokat túllép ő kapcsolatok értékes és nélkülözhetetle n
hozzájárulást jelentenek Európa építéséhez, elismerve, hogy a megfelelő európai
intézmények szervezésének az Európa szintjén alkalmazott politika kidolgozásakor és
alkalmazásakor figyelembe kell vennie a régiók jelenlétét az európai államokban, é s
serkentenie kell a régiók részvételét ezen intézményekben, kijelentve, hogy ezen alapelve k
feltételezik egy regionális szintű hatalom létezését, amelyet demokratikusan létrehozot t
döntéshozó szervezettel látnak el, amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök ,
ezek demokratikus gyakorlása terén, s birtokában van a feladatok teljesítéséhez szükséges
eszkőzőknek, kijelentve, hogy a "területi autonómia" szuverén államokon belül kialakítot t
berendezkedést jelent, ami által egy bizonyos régió lakosai tágabb hatalmi jogosítványoka t
kapnak, amelyek tükrözik sajátos földrajzi helyzetüket, és amely oltalmazza és el őmozdítja
kulturális és vallási hagyományaikat, elismerve, hogy Székelyföld (Terra Siculorum)
autonómiája nem sérti Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását és kijelentve ,
hogy a terület önkormányzása a közösségek államon belüli önrendelkezésének jogára, a
szubszidiaritás, az önigazgatás elvére épül."

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2009-ben közzétett Székely autonóm terület térképe .



Tisztelt Miniszter Úr!

Mikor és hol tárgyalt a román féllel, és milyen eredményeket ért el ezeken a z
egyeztetéseken a Kormány bármely tagja a székely területi autonómia és a szórván y
magyarság önrendelkezést illetően?

Milyen nemzetközi fórumokon jelezte az erdélyi magyarság problémáit továbbá az
erdélyi magyar autonómia törekvések ügyét? Ezek milyen eredménnyel zárultak ?

Milyen konkrét, eredményes intézkedéseket tett a Kormány az elmúlt 3 és fél évben a z
erdélyi székely és szórvány magyarság autonómia, önrendelkezési (területi, politikai ,
gazdasági, kulturális értelemben) törekvések támogatását illetően?

Hogyan lehetséges az, hogy az egyébként más földrészeken lévő államok jogsértéseinek
tekintetében annyira érzékeny Európai Uniót egyáltalán nem érdekli a több min t
hatszázezer fős székely közösség alapvető emberi-kisebbségi és közösségi jogai és
követelései, valamint autonómia törekvései?

Várom megtisztelő érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . december 18 .

aráth Zsolt
országgyűlési képviselő

Jobbik
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