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Záróközlemény 

 

A Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

és a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt képviselői a nemzetpolitikai kérdésekről 

tartott tárgyalássorozat eredményeként az alábbiakról állapodtak meg.  

 

A tárgyaló felek a nemzetpolitikát átfogó módon értelmezik, miszerint idetartozónak tartják 

azon hosszú távú, több kormányzati cikluson átívelő politikákat, mint 1.) a szegénység elleni 

küzdelem, 2.) a társadalmi-szociális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, 3.) hazánk európai 

felzárkóztatása, modernizációs irányainak meghatározása, 4.) a külhoni magyarság hatékony 

támogatása, 5.) az Európai Unióban történő hatékony nemzeti érdekérvényesítés 6.) a romák 

társadalmi integrációja, a magyar–roma együttélés fenntarthatóvá tétele és a magyarországi 

kisebbségek nyelvének, kultúrájának fejlesztése, 7.) a közbeszéd gyűlölettartalmának 

csökkentése, a szélsőségek elleni fellépés, 8.) a népességfogyás ellensúlyozása, a család mint 

alapvető emberi közösség erősítése, 9.) a lakosság egészségi állapotának javítása, 10.) a 

magyar szellemi tőke, a kutatás-fejlesztés, az innováció kiemelt kezelése, az oktatás 

korszerűsítése, 11.) a nemzeti kultúra, a magyar nyelv ápolása, 12.) a magyar vidék 

felemelése, az ország hátrányos helyzetű térségeinek fokozott fejlesztése.  

 

A magyarságpolitikában, azaz a külhoni magyarsággal kapcsolatos politikában gyökeres 

változtatásokra van szükség. Vissza kell térnünk ahhoz a közmegegyezésen alapuló célhoz, 

hogy a hazai politikának a külhoni magyarság önazonosságának megőrzését és a szülőföldön 

való boldogulását kell elősegítenie. Mindezt a külhoni magyarok tényleges támogatást élvező 

szervezeteivel és a szomszédos országok kormányaival egyeztetve, valamint a releváns 

európai jogi normák szellemében kell megvalósítani. A mindenkori magyar kormány felelős 

magyarságpolitikája megkerülhetetlen, de nem pótolhatja azt az érdekérvényesítő 

tevékenységet, amelyet a legitim külhoni magyar szervezetek az adott ország parlamentjében, 

kormányában, vagy önkormányzataiban végeznek. 

 

Egyértelműen támogatjuk és teljesen jogos igénynek tartjuk a külhoni magyarság kulturális, 

önkormányzati–közigazgatási és területi autonómiáinak megteremtését. Ehhez azonban 

elengedhetetlenül szükséges a többségi politikai akarat és megegyezés. Függetlenül az elmúlt 

időszakban született döntések vitatható részleteitől, a szerzett jogokat visszavenni nem lehet, 

ám – gondosan, átlátható módon egyeztetve a tényleges társadalmi támogatottsággal bíró 

szervezetek képviselőivel – a legellentmondásosabb kérdéseket (pl.: a hazai választásokon 

való részvétel) tisztázni kell.  

 

Az elmúlt években a magyarság ügye vesztese lett a pártpolitikai csatározásoknak, ezért a 

magyar demokratikus baloldal elsődleges célja, hogy hazánkban újjáteremtse a nemzeti 

egységet. Ehhez minimálisan a politikai ellenfelek tiszteletére és párbeszédre van szükség. Új 

nemzeti összefogást szorgalmazunk a magyarságpolitikában. A tárgyaló felek vállalják, hogy a 

magyar belpolitika küzdelmeit nem viszik határon túlra, a külhoni magyar szervezetekhez 

fűződő viszonyban a be nem avatkozás, a kölcsönös felelősségvállalás és az egyenlő 

közelségtartás elveire alapozzák politikájukat és gyakorlatukat. A fenti elvek jegyében 

mindenkor egyenjogú partneri viszonyra törekszenek. Ennek szellemében meggyőződésük, 

hogy a magyar politika mindenkori partnerei azok a szervezetek, amelyeket a szomszédos 

országokban lezajlott választásokon a külhoni magyarok szavazataival legitimáltak.  
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Államalkotó tényezőnek, a politikai nemzet részének tekintjük a magyarországi nemzeti 

kisebbségeket és ezt – mint megkérdőjelezhetetlen tényt – vissza kívánjuk helyezni az 

alkotmányos rendelkezések sorába. A hazai kisebbségi kérdés a nemzetpolitika része. 

 

A kisebbségi közösségek önkormányzatainak álláspontjával egyetértve a legfontosabbnak a 

kisebbségek anyanyelvű oktatásának támogatását, kultúrájának és anyanyelven folyó 

hitéletének biztosítását tekintjük. Újra lehetővé kell tenni a kisebbségek demokratikus 

részvételét a támogatásokról szóló döntések meghozatalában. Újból meg kell erősíteni a 

nemzeti kisebbségek önkormányzati rendszerét. Bővíteni kell az anyanyelvű óvodai, alap- és 

középfokú oktatást. Ez a kisebbségek önazonosságának megőrzése és fejlesztése 

szempontjából is kulcsfontosságú. A felsőfokú oktatásban fejleszteni kell a kisebbségi 

anyanyelvű pedagógusok képzését.  

 

A kisebbségek anyaországaival kötött szerződésekkel javíthatók, illetve megteremthetők a 

televízió- és rádióműsorok műholdas vételi lehetőségei. Támogatni kell azokat az anyaországi 

erőfeszítéseket, amelyek irodalmi, sajtó és egyéb kulturális termékeiknek a magyarországi 

kisebbségekhez történő eljuttatását szolgálják. Méltó helyet kell biztosítani a közmédiában a 

hazai nemzeti kisebbségeknek. 

 

A nemzeti kisebbség – ahogy a határon túli magyarság is – kapocs a szomszédos országok és 

Magyarország között! A honi területfejlesztési koncepciók kidolgozásakor Magyarországnak 

együttműködésre kell törekednie a szomszédos országokkal a Magyarországon élő 

kisebbségeik által lakott területek közös fejlesztése érdekében. 

 

A magyarországi romák helyzetének megoldása nemcsak a romák, hanem minden magyar 

állampolgár közös érdeke, nemzetstratégiai feladat. A romák társadalmi befogadásának, 

integrációjának az egyenrangú partnerségen, a többségi társadalom és a kisebbség kölcsönös 

erőfeszítésein kell alapulnia. Sikeres beilleszkedésük alapja a többségi és a kisebbségi 

társadalom kölcsönös, de eltérő mértékű felelőssége. A többségi társadalom felelőssége 

alapvető, hiszen ő rendelkezik az anyagi, intézményi és emberi erőforrások zömével. A 

kisebbség felelőssége főként abban áll, hogy milyen mértékben járul hozzá saját sorsának 

jobbra fordításához.  

 

A magyarországi romák helyzete érdemben akkor javulhat, ha a magyar falvak 

népességeltartó ereje növekszik, ha felszámoljuk a jelenlegi kormány szegényellenes 

politikáját, ha kijavítjuk a közmunka program hiányosságait, felszámoljuk a visszaéléseket és 

megtaláljuk a többség által támogatott legitim szervezeteket, ahogyan a külhoni magyaroknál. 

A demokratikus ellenzéki pártok romákkal kapcsolatos programja a társadalmi befogadás 

filozófiájára épül; elutasítjuk, elítéljük a romák diszkriminációját, kiállunk a romák társadalmi 

emancipációja mellett. Roma honfitársainkat a magyar állam egyenjogú polgárainak tekintjük 

és törekedni kell számukra az esélyek és lehetőségek megteremtésére. Biztosítani kell annak 

lehetőségét, hogy megőrizzék kultúrájukat, kulturális identitásukat, egyben elő kell segíteni, 

hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe. Alapvető feladatnak tekintjük a romák 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférését az oktatáshoz, a munkavállaláshoz, a lakhatáshoz, 

az egészségügyi ellátáshoz, a szociális gondoskodáshoz és védelemhez. 

 

Nemzeti egyetértésre, megegyezésre van szükség. Az elmúlt évtizedben Magyarországon a 

politikai, világnézeti és értékrendbeli szembenállás súlyossá vált. Mára ez megakadályozza az 

ország normális működését, gazdasági fejlődését, családokat, emberi kapcsolatokat szakít 

szét. Ma a történelmi múlthoz való viszony nem jelent közös örökséget, hanem még tovább 
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mélyíti a törésvonalat a magyar politikai–szellemi élet különböző csoportjai között. Nincs 

egyetlen XX. századi sorsforduló sem, amelynek megítélésében a politikai elit többsége 

egyetértene. A közös múlt nemhogy összekötné, de egyre inkább megosztja a magyarságot. 

 

A nemzeti megbékélés jegyében a demokratikus baloldal őszinte párbeszédet kezdeményez a 

múltról, elutasítva annak az aktuális politikai érdekek céljára való felhasználását. Olyan 

politikai és szellemi életre van szükség, amelynek egyaránt hangsúlyos Trianon és a 

Holocaust, de nem a fájdalmakból és a sérelmekből kíván építkezni. A nemzettudat 

alakításánál és a politikai lépéseknél mindig figyelembe kell vennünk a XX. század 

legnagyobb tragédiáit, de kizárólag az előrenézés szándékával. 

 

2014-ben túl azon, hogy helyre kell állítani a demokráciát és fejlődési–modernizációs pályára 

kell állítani az országot, el kell érni egy minimális nemzeti megegyezést is e nemzeti 

sorskérdésekben. Ezért hosszú és türelmes párbeszéd elindítására lesz szükség. A baloldal 

célja, hogy egy demokratikus, félelemmentes közéletet teremtsen és ezzel valódi nemzeti 

összefogást hozzon létre. Hisszük, hogy ez, világnézettől függetlenül, minden felelősen 

gondolkodó állampolgárra igaz. Mindehhez alapvető fordulatra van szükség. Újra kell indítani 

a társadalmi párbeszédet, az érdemi érdekegyeztetéseket a munkavállalók képviselőivel, a 

szakszervezetekkel, a munkáltatói szervezetekkel és a demokratikus politikai erők közötti 

megbeszéléseket, egyeztetéseket.  

 

A demokratikus erők választási győzelmét követően kezdeményezzük a parlamenti 

demokrácia kereteit kiegészítendő az Új Nemzeti Kerekasztalt. Ennek keretében 

végiggondolhatjuk Magyarország hosszú távú fejlődési irányait, nemzeti sorskérdéseit. Az Új 

Nemzeti Kerekasztal megfelelő kerete lehetne a különböző társadalmi csoportok 

szembenállásából, érdekellentéteiből, a kormányzati politikákból származó XX. századi 

kollektív történelmi sérelmek kibeszélésének, a kölcsönös megértés, a kiengesztelődés és a 

megbékélés érdekében. Az Új Nemzeti Kerekasztal munkájában a demokratikus politikai erők 

mellett a Magyar Tudományos Akadémia, a szellemi, kulturális és vallási élet meghatározó 

személyiségei, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek, a jelentős társadalmi 

támogatottsággal bíró civil szervezetek, a hazai nemzeti és más kisebbségek, a külhoni 

magyarság legitim szervezetei, képviselői egyaránt helyet kapnának.  

 

Budapest, 2013. március „    ” 

 

 

 

 

Magyar Szocialista Párt                                        Demokratikus Koalíció 
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