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Képviselői indítvány
Az Országgyűlés
/2008 . (
) OGY
határozat a
(javaslat )

a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról

Az Országgyűlés a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek törvényhozóit, az Európai Parlamentben mandátummal rendelkez ő magyar képvisel őket, valamint a
delegált országgyűlési képvisel őket a magyar-magyar együttm űködés keretében 2004 . szeptember 10 . óta tömörítő szervezetr ől — Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fórumáró l
(továbbiakban KMKF) — az alábbiak szerint rendelkezik :
1. § Különös figyelemmel arra, hog y
a KMKF tevékenysége el ő segítette a magyar-magyar kapcsolatok meger ősítését,
a kárpát-medencei magyar közösségek választott képvisel ői közötti párbeszédet;
Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia európai uniós csatlakozásával a
magyarság nagy része az Unió polgárává vált ; az utóbbi években felgyorsul t
Horvátország csatlakozási folyamata és megnyílt Szerbia távlati integráció s
perspektívája is. Ennek következményeként az európai integrációs folyama t
különböző szinteken és eltérő fázisokban ma már a kárpátaljai magyarság
kivételével a Kárpát-medence minden magyar közösségére kiterjed, ami új
lehető ségeket és új eszközöket biztosít a nemzetpolitikai érdekérvényesítés
számára;
az uniós csatlakozás teremtette új helyzet kihat az Országgy űlés határon túl i
kisebbségeket érintő törvényalkotási tevékenységére is, ezért szükségessé válik a
kárpát-medencei magyar közösségek választott képvisel ői közötti együttműködés
megerősítése;
a Kárpát-medencében él ő magyarság Európai Unión kívül él ő közösségeinek,
valamint országaik integrációs törekvésének támogatása és ezen közössége k
kapcsolattartásának megkönnyítése kiemelt jelent őségű, ami fokozott felel ősséget
ró az Országgyűlésre,
a KMKF-et az Országgy űlés saját állandó intézményének tekinti .
2. § A KMKF támogatja az Országgy űlést a határon kívül élő magyarokkal
kapcsolatos, Alkotmányból adódó feladatai ellátásában . A KMKF elnöke az Országgyűlés
elnöke, szervezetét és m ű ködését a KMKF által elfogadott statútum szabályozza .

3 .§

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
támogassa a KMKF testületeinek m űködését a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával ,
rendszeresen tájékoztassa a KMKF testületeit a határon túli magyar nemzet i
közösségekkel kapcsolatos lépéseir ől.

4. § A KMKF feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Ország gyűlés költségvetésében kell biztosítani .
5. § Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .

Indokolá s
Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia 2004 . május 1-jei, illetve 2007.
január 1-jei európai uniós csatlakozásával a magyar-magyar kapcsolatok sokrét űbbé váltak,
ami szükségessé tette a magyar-magyar kapcsolatok parlamenti dimenziójána k
megalakítását . Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére a Magyarországga l
szomszédos országok parlamentjébe magyar szervezet képvisel őjeként megválasztott
személyek és az Országgyűlés képviselői 2002-ben és 2003-ban megtartott találkozói t
követően 2004. szeptember 10-én megalakult a Kárpát-medencei Magyar Képviselők
Fóruma (KMKF) .
A KMKF az alakuló ülésén elfogadta statútumát, amely meghatározza m űködése
kereteit .
A KMKF a különböző kárpát-medencei országok országos, vagy tartományi megyei
szinten megválasztott képviselőinek és az Európai Parlamentben mandátummal rendelkez ő
magyar képvisel ő k egyeztető fóruma. Azokból az országokból, ahol nincs országo s
parlamentbe megválasztott képvisel ő, vagy azok száma nem éri el a négyet, az Országgyűlés
elnöke az adott országból regionális, vagy ennek megfelel ő szintű választásokon mandátumo t
szerzett képvisel ők közül annyit hív meg, hogy az adott országból a KMKF munkájában
résztvev ő képviselők száma elérje a 4 főt. Azokból a szomszédos országokból, amelyekbe n
tartományi szinten megválasztott törvényhozás m űködik, 6 képviselő vesz részt a szerveze t
munkájában . Az Országgyűlés minden frakciója 3 képvisel őt, az Országgy űlés Külügyi é s
határon túli magyarok bizottsága 3 képvisel ő t, az Európai Parlament frakciónként 1- 1
képviselőt delegált a statútum alapján az intézménybe .
A KMKF évi egy alkalommal, szeptemberben plenáris ülést tart Budapesten . A
plenáris üléseket a KMKF szintén évente egy alkalommal ülésező Állandó bizottsága készíti
elő, amelybe a KMKF-ben részt vev ő pártok és szervezetek egy-egy főt delegálnak. A
plenáris ülések közötti folyamatos párbeszéd biztosítása, illetve a képvisel ők között i
szakpolitikai egyeztetések fórumának kialakítása érdekében 2006 . novembere óta m űködik a
KMKF négy albizottsága (Gazdasági, Jogi, Kulturális és oktatási, illetve Külügyi és Európa ügyi albizottságok), amelybe a KMKF-be részt vev ő határon túli pártok és szervezetek 1- 1
képviselőt, illetve az Országgyűlés érintett bizottságai két-két főt delegálnak. Az
albizottságok évi két alkalommal üléseznek Budapesten .
A KMKF az elmúlt három évben hozzájárult a magyar-magyar párbeszéd és a
nemzetpolitikai érdekérvényesítés meger ősítéséhez. A KMKF tevékenységében jelentős
állomásnak tekinthető az Országgyűlés elnöke által előterjesztett, a „magyar-magyar
együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részéne k
európai uniós csatlakozása után” cím ű nemzetpolitikai dokumentum konszenzussal történ ő
elfogadása a KMKF 2007 . szeptember 14-i plenáris ülésén .
A 2007. évi plenáris ülés és annak előkészítése bebizonyította, hogy a magyar-magya r
párbeszéd parlamenti fórumának szakanyagai és politikai dokumentumai megalapozottak, a
javaslatok megtárgyalása a parlamenti m űködés elveit tükrözi, elfogadásuk konszenzussa l
történik.
A KMKF teendői az elmúlt években megsokasodtak, miközben azoknak a sürget ő
feladatoknak is eleget kell tennie, amelyeket az új, távlatos nemzetstratégia kidolgozása, a
fejlesztés-központú magyar-magyar együttm űködés megvalósítása, és a tényleges ,
folyamatos nemzeti érdekérvényesítés állít eléje .
A KMKF a kisebbségi diszkrimináció elleni küzdelemben és az Európai Unión kívü l
maradt magyar nemzeti közösségek jöv őjének kérdésében kínál jó lehetőséget az
egyetértésen alapuló érdekképviseletre és törvényhozói együttműködésre .

Jelenleg a KMKF működésére nincs intézményes garancia, jogállása rendezetlen .
Tevékenységének folytatására saját, konszenzussal elfogadott statútuma, és a benne dolgozó ,
sokféle politikai irányzatot képvisel ő parlamenti képvisel ők munkája a biztosíték .
Miután a KMKF-nek, mint a parlamenti együttm űködés szervének ciklusokon átível ő
fennmaradása jogi státuszának rögzítése által lehetséges, a jelen javaslat a KMKF-nek a
Magyar Országgyűlés konzultatív testületeként való működésére, ennek országgyűlés i
határozatba foglalására irányul .
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