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Versenyképes és minőségi anyanyelvű oktatást

Közösségünk jövője a magyar nyelvű oktatás minőségétől függ. Az RMDSZ legfontosabb célkitűzése az, 
hogy fiataljaink versenyképes tudást sajátítsanak el, hogy a szülők bátran írassák magyar iskolába gyere-
keiket, hogy a pedagógusok – a szakmai lehetőségek révén – megfeleljenek az új kihívásoknak és a soka-
sodó elvárásoknak.

Az elmúlt 25 évben megteremtettük a magyar anyanyelvű oktatás törvényi és intézményi kereteit, elhárultak az 
akadályai annak, hogy fiataljaink magyarul tanulhassanak. Most új, ambiciózusabb célokat tűzünk ki magunk elé: a 
következő időszakban a tanítás minőségét és versenyképességét, az oktatási intézmények fenntarthatóságát, az 
államnak a kisebbségi intézményrendszerrel szembeni méltányos viszonyulását tekintjük prioritásnak. 

A Szövetség kulcsszerepet játszott az új tanügyi törvény megalkotásában, kezdeményezésére és közbenjárására 
országszerte önálló magyar tannyelvű iskolák alakultak. Indítványozó és partner volt az oktatást szolgáló regioná
lis rendszerek – szórványkollégiumok, országos segítő programok – kiépítésében és működtetésében, hajtóműve 
a magyar felsőoktatás önállósodásának, szorgalmazója és támogatója annak, hogy a magyar tannyelvű magán
egyetemek intézményi akkreditációja törvényerőt nyerjen. 

Ezek az eredmények fontosak, de ideje új szintre lépnünk: az a célunk, hogy magyar nyelven is megfelelő tartalom, 
minőségi és versenyképes tudás szerepeljen az oktatási kínálatban. 

A közoktatás kihívásai a következő időszakban

Az elmúlt hónapokban kiterjedt konzultációkat folytattunk az oktatás valamennyi fontos szereplőjével: tanárokkal, 
iskolaigazgatókkal, tanfelügyelőkkel, szülői bizottságokkal, szórványkollégiumi fenntartókkal, önkormányzatokkal. 
Ezen konzultációk alapján az RMDSZ a következő célokat fogalmazza meg a közoktatás területén: 

• Új tantervek kidolgozása, a tantervek egyszerűsítése és a tankönyvkiadásban (főként a tankönyvlicitben) 
tapasztalt fennakadások hatékony orvoslása

• A pedagógusok szakmai továbbképzési lehetőségeinek bővítése, új lehetőségek teremtése 

• A duális szakoktatás körüli káosz orvoslása, a gyermekek igényei szerinti átszervezése

• A román nyelv nem anyanyelvként való oktatása, illetve a magyar tagozaton tanító román szakos tanárok 
módszertani képzése

• Az oktatási törvénybe foglalt fejkvóta-rendszer korrekciója és méltányosságának felügyelete

• A tehetséggondozás formáinak átgondolása, az ösztöndíjrendszer átalakítása 

• A vidéken működő összevont (szimultán) elemi iskolák gondjainak feltérképezése, különös tekintettel az előké-
szítő év problémáira (az előkészítő év tantervére és eszköztárára)

• Az iskolabusz-rendszer visszásságainak felszámolása, ezen belül megoldás keresése az ingázási költségek 
térítésére

• Az országos felmérők és záróvizsgák megszervezésében tapasztalt problémák megoldása (pl. tételek rossz 
minőségű fordítása)

• A kisebbségi országos tantárgyversenyeken tapasztalt hátrányok és hibák kiküszöbölése
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A problémák egy része nem új, ezért gyors megoldást követel. 2016 végéig feltérképezzük és megoldjuk azokat. 
Ezeknek a problémáknak a hosszú távú és tartós megoldására a következő másfél évben a közoktatás ügyeiben 
tevékenykedő szakemberekkel, közéleti képviselőkkel és döntéshozókkal, civilszervezetekkel egyeztetve az RMDSZ 
elkészíti a lehetséges jogszabálykezdeményezések, rendelettervek, orvosolnivaló helyzetek konkrét, operatív lis
táját. Ezt a tennivalólistát folyamatosan felülvizsgáljuk, bővítjük, megvalósítását nyomon követjük.

Szakiskolák létesítése

Bár az utóbbi öt évben fontos lépések történtek az anyanyelvű szakoktatás ügyében, mégis komoly lemaradás 
tapasztalható az elméleti oktatáshoz képest. Amit tettünk – új iskolák létrehozása, a régiek részleges profi lváltása, 
hatékony törvényhozási jelenlét –, fontos, de nem elégséges.  

Különös gondot fordítunk az új törvény által lehetővé tett szakiskola-létesítésre; a szükségletek szerint szaklí
ceumi profi lú intézményeket fogunk létrehozni. A versenyképességünk növelése érdekében pótolni fogjuk a hiányzó 
vagy elsorvadt profi lokat, mint például a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakemberképzést. 

Nagy lehetőségek nyílnak az állami és vállalkozói partnerségben, kettős nyereséget kínálva: támogatjuk a ma
gántőke bevonását, és azonnali elhelyezkedési lehetőséget nyújtva biztosítjuk a helyi szakemberek utánpótlását. 
Ennek ki fogjuk dolgozni a megfelelő törvényes kereteit is, hogy a partnerek biztonságosan érdekeltek legyenek az 
ilyen együttműködésben.

A következő időszak kapcsolódó fontos kihívása a szakoktatás iránti érdeklődés felkeltése, alternatívaként 
való ajánlása. 

Felsőoktatásunk erősítése

Erőfeszítéseket teszünk a romániai magyar felsőoktatás fi nanszírozási gondjainak felszámolására. Biztosítjuk, 
hogy a közösségi versenyképesség érdekében minél több oktatói és kutatói programunk, tagozatunk részesedhes
sen kiemelt fi nanszírozásban. 

AZ RMDSZ erősíti a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatát, és mindent megtesz a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata kialakításáért, annak garantált és zavarta
lan működéséért. Fontosnak tartjuk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar karának fejlesztését, illetve 
a magyarországi fi nanszírozással létrehozott erdélyi magyar magánegyetemek – a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem támogatását is.

A szakmai továbbfejlődést segítve bátorítjuk, hogy egyetemeink minél több szakterületen alakítsák ki az anyanyel
vű doktori és mesterképzéseiket.

Védeni és támogatni fogjuk továbbra is ezen egyetemek magyar háttérintézményeit, regionális karait, továbbá 
ezeknek az intézményeknek a sajátos, önálló arculatát.

Az RMDSZ a magyar nyelvű képzést biztosító felsőoktatási intézmények saját, illetve az egymás között egyeztetett 
tervezeteit, stratégiáit – úgy, ahogy azt az egyes intézmények legitim képviselői kommunikálják – a maga stratégiái 
kiindulópontjának tekinti. 

Szakmai kapcsolaterősítés, szakpolitikai kommunikáció-élénkítés

Az RMDSZ kezdeményezte az összes magyar oktatót ellátó modern kommunikációs hálózat kialakítását 
és működtetését, különös tekintettel a szaktanári információkra, az oktatásszervezés jogi és adminisztratív 
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információinak áramlására. A hálózat azért fontos, mert hatékonyan segíti a minőségi oktatást, ezért támogat
juk annak minél szélesebb kiépülését és rendszeres működtetését.

Az RMDSZ továbbra is szót emel az anyanyelvű oktatást akadályozó, hátráltató állapotok ellen: a fejkvótás 
finanszírozás körüli válság, az újracentralizálási tendencia, a növekvő bürokratizálás, az anyanyelvű oktatás má
sodrendűként való kezelése (például az országosan szervezett oktatási felmérők és versenyek esetében), a tehet
séggondozás gazdasági okokból való teljes visszaszorulása, a helyi önkormányzatok kisebbségellenes visszaélései 
ellen.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy világosan megfogalmazzuk a közösség elvárásait a kormány felé, bővítsük 
az oktatáshoz való jogunkat, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és az oktatási főosztályunk révén folyamato
san nyomon kövessük megszerzett jogaink érvényesülését, hogy a hosszú és kitartó munka révén elért jogaink 
visszavételi szándékát teljes mértékben megakadályozzuk. 

Az anyanyelvű oktatás népszerűsítése: magyar gyermeket magyar iskolába 

Az RMDSZ az utóbbi években jelentős segítséget nyújtott a területi szervezetek, az egyházak, a civilszervezetek és 
az iskolák diáktoborzási tevékenységében. A négyszer megszervezett, Minden magyar gyermek számít nevet viselő 
beiskolázási kampány egyik hatása az volt, hogy az előkészítő osztályok száma nem csökkent, sőt, 2013ban a ta
nulószám enyhén növekedett, visszaállt a tízezres lélektani szint fölé. Ugyanakkor a háztól házig kampányok során 
óvodai csoportokat lehetett megmenteni BeszterceNaszód, Bihar, Fehér, Arad, Temes megyékben. 

A figyelemfelkeltő, népszerűsítő kampányok megszervezése továbbra is fontos feladatunk, hiszen az ed
digi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egymást követő iskolai szintekre átlépve fokozatosan csökken a magyar 
tannyelvet választók aránya a román tannyelvválasztás javára. Folyamatosan figyelemmel követjük és javítjuk 
az oktatási kínálatot, konkrét válaszokkal szolgálunk arra a kérdésre, hogy miért érdemes magyar gyermek
nek magyar iskolában tanulnia. 

A tannyelv választása számos komplex tényező hatása alatt áll: függ a meglevő oktatási kínálat okozta kényszer
döntésektől, az individuális boldogulást célzó döntéseken keresztül, az etnikai közösségi szempontokra alapuló 
opcióig. Ezekre egyszerű és meggyőző választ adunk: a versenyképes és minőségi oktatás ajánlatát. 

Meggyőződésünk, hogy eljött az ideje annak, hogy az oktatásunk differenciált, regionális megközelítése még 
nagyobb hangsúlyt kapjon, társadalmilag megbecsült tevékenység legyen a tehetséggondozás, az oktatási 
szemléletben nagyobb teret kapjon a kreativitás. 

Oktatási hálózatunknak fontos feladata lesz a magyar kultúrájú, a magyar közösségekkel együtt élő hátrányos 
helyzetű csoportok felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk az anyanyelvű speciális oktatási hálózat fejlesztésének, hiszen a 
tehetséggondozás mellett azokra is figyelnünk kell, akik a közösség gondoskodására szorulnak.

Arra is fokozottan figyelünk, hogy az oktatást érintő gazdasági és demográfiai tényezők eltérőek, a politikai kapa
citás, befolyás régióról régióra nagyon különbözik. Helyi adatokon, tényeken alapuló elemzések szükségesek, az 
alapos helyzetismeret pedig megkerülhetetlen; ugyanakkor a tudományos kutatás helyi adatfelvétele is szükséges, 
hogy a fenntarthatóságot pontos helyzetképre alapozzuk.  

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa, 
Kolozsvár, 2015. április 18.
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Állásfoglalás a romániai gazdasági, 
monetáris és adópolitikai folyamatokról

Nyolc évvel az európai uniós csatlakozásunk után és a 2014–2020-as európai költségvetési tervezési időszak második 
évében Románia és vele együtt szülőföldünk, Erdély gazdaságának állapota felemás képet mutat: a makrogazdasá-
gi mutatók stabilak, teljesítjük a maastrichti konvergencia-kritériumokat, 3,8 százalékos gazdasági növekedéssel élen 
járunk az EU-tagállamok között, csökken az infl áció, stabil és egészséges a bankrendszer, a nyugdíjpénztár defi citje te-
kintélyes méretei ellenére kezelhető határok között mozog, egyszóval a 2010-ben meghozott, fájdalmas, de szükséges 
gazdasági megszorítások megteremtették a makrostabilitás gyümölcsét.

Az érem másik oldala ennél sokkal fájdalmasabb, hiszen az infrastrukturális beruházások csigalassúsággal valósulnak 
meg, a foglalkoztatottság alig javul, a kivándorlás és a brain drain aggasztó méreteket ölt, a munkanélküliség külö-
nösen a fi atalokat sújtja, sokuk számára a pályakezdés tervezése a szülőföld elhagyásával kezdődik, az Európai Unió 
fejlesztési alapjainak felhasználása alig haladta meg az országunk számára 2007–2013 között előirányzott források 
felét, a gazdasági krízis mély társadalmi válsággá terebélyesedett, amely állandósulni látszik. A kiszámíthatatlanság 
és a volatilitás korszakát éljük, persze nem egyedül, hiszen Közép-Kelet-Európa és maga az Unió is ugyanezekkel a 
gondokkal küzd.

Az RMDSZ két évvel ezelőtt, a csíkszeredai Kongresszuson fogadta el az Új munkahelyek a fenntartható növekedé-
sért című gazdaságélénkítő intézkedéscsomagot, amely tíz pontban foglalja össze javaslatainkat. Két év elteltével 
sajnálattal állapítjuk meg, hogy javaslataink csak részben és nagy késéssel látszanak megvalósulni, megelégedés
re viszont az ad okot, hogy Szövetségünk gazdaságpolitikai elképzelése kiállta az idő próbáját, az út, ame-
lyet javasolunk, járható út, amely az állampolgárok javát és közösségünk szülőföldön való gyarapodását 
az ország makrostabilitásával és fenntartható növekedésével együtt képes biztosítani.

Üdvözöljük, hogy késedelemmel bár, de végre sor kerül az adó és adóügyi eljárási törvénykönyv parlamenti vitájá
ra. Szorgalmazzuk az átláthatóság, tervezhetőség és hosszú távú stabilitás elveinek alkalmazását az új tör
vénykönyvek véglegesítésének folyamatában. 

Az RMDSZ az állampolgárokra, kisvállalkozókra és gazdákra nehezedő adóteher csökkentését tartja szük
ségesnek. A Szövetség programjával összhangban támogatjuk a hozzáadottértékadó azonnali csökkentését, va
lamint az egykulcsos jövedelem- és nyereségadó rendszerének megtartását középtávon. 

Halaszthatatlannak tartjuk az adóigazgatás reformját, az adóhatóság útmutatási és ellenőrzési kompetenciái
nak világos és egyértelmű meghatározásával. Egy büntetésként bezárt kisvállalkozás nem hibázhat többé, de nem 
is járulhat hozzá a helyi gazdaság működéséhez, nem adózik és nem is tart fenn munkahelyeket. Az adóhatóság 
informatizálási szintje, az e-közigazgatás alkalmazása, az online kifi zetési rendszerek és az e-kereskede-
lem szempontjából országunk még a XX. században van, lépjünk be az új évezredbe, zárkózzunk fel az uniós gya
korlathoz!

A fenntartható gazdasági növekedés húzóágazatait, elsősorban az infrastruktúra fejlesztését, a mezőgazda
ságot és az energiaszektort prioritásként kell kezelni. Továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy a parlament vitassa 
meg és fogadja el a törvényerejű országos energetikai stratégiát, valamint az altalajkincsekről szóló korsze-
rű törvényes keretet és stratégiát. 

Az Európai Unió fejlesztési forrásai fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés és a modernizáció ütemének 
gyorsításában. Szorgalmazzuk a közbeszerzések szabályainak egyszerűsítését, az uniós pályázati rendszerek 
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debürokratizálását, az elbírálási folyamatok tisztaságát és a gyorsított ügyintézést. Gyors és határozott intézke
désekre van szükség, hogy a 2014–2020 tervezési időszakban jobban teljesítsünk, mint az előző hét év során, életbe 
ültetve az RMDSZ által megalkotott Erdély 2020 fejlesztési terv célkitűzéseit.

Az Európai Unió tagállamai között a sikeres példák Szövetségünk meglátását igazolják, miszerint az új munkahe-
lyek teremtése és a kis- és közepes vállalkozások hatékony támogatása között közvetlen kapcsolat létezik. 
Szorgalmazzuk a bürokrácia és az adóteher csökkentését, az uniós pályázatok egyszerűsítését a kisvállalkozók 
számára, ideértve a mikrovállalkozásokat is. A kis és közepes vállalkozások szülőföldünk gazdasági motorja, szor
galmazzuk az állami támogatási rendszerek élénkítését, az RMDSZ által kidolgozott Kogălniceanuprogram, va
lamint a de minimis támogatások nagyobb értékű finanszírozását. Gyors és hatékony intézkedéseket várunk el a 
munkanélküli fiatalok támogatására, beleértve az Ifjúsági Garancia európai rendszerének a mielőbbi bejáratását 
és országos szintű kiterjesztését. 

Folytatni kell az uniós integráció elmélyítését, a felzárkózás és a gazdasági integráció eszközeinek hatékonyabb 
felhasználásával. Az RMDSZ határozott lépéseket szorgalmaz az elfogadhatatlan módon késleltetett schengeni 
övezethez való csatlakozás érdekében. Következetesen támogatjuk az euróövezethez való csatlakozást, üd
vözöljük a nominális konvergenciakritériumok teljesítését, ezzel egy időben hangsúlyozzuk, hogy a reálkonver
gencia megvalósulásához középtávon fenntartható, évente 4–5 százalékos gazdasági növekedés feltételeit kell 
biztosítani.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség gazdasági programjának központi célkitűzései az állampolgárok élet
színvonalának emelése és a szülőföldön való gyarapodás feltételeinek megteremtése a romániai magyarok szá
mára. Jövőképünk az Európai Unióhoz gyorsabban felzárkózó, a szükséges reformokat következetesen végrehajtó, 
gazdaságilag fenntarthatóan növekedő országban valósulhat meg. 2013. május 25én, Szövetségünk 11. Kongresz
szusán tíz pontban fogalmaztuk meg az RMDSZ gazdaságélénkítő javaslatait, ezek gyakorlatba ültetése folyamat
ban van.  Következetesen, szolidárisan és felelősségünk tudatával szorgalmazzuk víziónk megvalósításának foly
tatását, szülőföldünket és az egész országot Európába és a XXI. századba vezető út követését.

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa 
Kolozsvár, 2015. április 18.



6

Nemzetpolitikai törekvéseink

Nemzeti identitásunk megőrzése és átörökítése, kultúránk fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú a magyar 
oktatás intézményi struktúrájának minél teljesebb megőrzése és a versenyképes, korszerű tudásátadás. 

Kiemelten fontosnak tartjuk az elemi oktatás lakóhelyen való megtartását, a középiskolák oktatási színvona
lának növelését és a piaci igényeknek megfelelő szakiskolai hálózat kialakítását.

Kulturális téren prioritásnak tartjuk a közművelődési intézmények programok alapján történő hálózatba szerve
zését, különös fi gyelmet fordítva a szórványközösségek segítésére. A sikeres példákból kiindulva nagyobb fi gyel
met kívánunk fordítani a községi művelődési házak értékelvű programkínálatára. Kiemelten támogatni kívánjuk a 
kortárs művészeti alkotások létrejöttét, hiszen célunk az, hogy az erdélyi magyar kultúra továbbra is a világra 
nyitott legyen, különböző áramlataiba bekapcsolódjon.

A magyar nyelv használata tekintetében pontosítani, erősíteni kívánjuk a jogszabályi feltételeket, azonban meg
határozónak olyan össztársadalmi mozgalmak kezdeményezését, támogatását tartjuk, amelyek a mindennapok 
szintjén teszik gyakorlattá a nyelvi jogok kiteljesedését. Ahol szükséges, jogi úton fogunk érvényt szerezni iga
zunknak, ez segítheti az anyanyelv használatát értékként tételezőket, az azért tenni akarókat. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a vegyes környezetben és szórványban tapasztalható gondjainkra megoldást 
kínáló kulturális autonómiát csak széles társadalmi összefogással, a szakmai és civilszervezetekkel, valamint a 
történelmi egyházakkal közösen valósíthatjuk meg. A politikai szerepvállalás önmagában ehhez kevés – az együtt
gondolkodásnak, a közös cselekvésnek nincs alternatívája.

A nemzeti identitásunk szempontjából kiemelten fontos oktatásikulturális kérdések vagy a magyar nyelv közéleti 
emancipációja mellett Székelyföldön adottak a feltételek egy olyan közjogi autonómia megteremtésére, amely 
gazdaság és társadalompolitikai kompetenciákkal kiegészülve tartós fejlődési pályára állíthatja a térséget. 

A társadalomszervezés terén az eddigiekhez képest nagyobb mértékben kell támaszkodnunk az önkormányza
tokra. A népességfogyást vagy a mélyszegénységet mérséklő családtámogatási javaslatainknak nehezen tudunk 
érvényt szerezni a központi kormányzatnál, ezért – kiindulva az eddigi jó példákból – elsősorban önkormányzati 
keretben kell megvalósítanunk erre irányuló elképzeléseinket.

A központi kormányzat jövőképhiánya, a szakmai fejlődés nehézségei, a munkanélküliség vagy az alacsony jövede
lem közösségünk egyre több tagját készteti arra, hogy boldogulását rövidebb vagy hosszabb időre más országban 
keresse. Meggyőződésünk, hogy távozásuk nem végleges – feladatunknak olyan gazdasági-társadalmi életlehe-
tőségek kialakítása, amelyek révén szülőföldjükön is boldogulhatnak, az emberi méltóság szempontjából teljes 
életet élhetnek. 

A felgyorsult társadalmi változások világa egyre több kihívást jelent, mind az eltérő életlehetőségű régiók, közös
ségek, mind pedig az egyes családok, egyének számára. Ez felértékeli a társadalmi kohézió talán legfontosabb ösz
szetevőjét: a szolidaritást. Legyünk szolidárisak egymással: erősítsük meg a szórvány és tömbmagyarság, a városi 
és vidéki környezet, az eltérő anyagi lehetőségekkel rendelkező közösségek egymás iránti felelősségét, hiszen ez az 
az érték, amely közösségként meg tudja őrizni az erdélyi magyarokat a változó világban. 

Kitűzött céljaink megvalósításához a társadalmi összefogás mellett politikai partnerekre is számítunk. Az elmúlt 
évek megmutatták, hogy a nemzetpolitika terén kik azok, akik túl tudnak lépni vélt vagy valós sérelmeiken, és al
kotó energiáikat a közjó érdekében tudják kamatoztatni – velük kívánunk összefogni, hiszen együtt mindannyian 
többek vagyunk.

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa,
Kolozsvár, 2015. április 18.
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A magyar családok segítése: elsőrendű prioritásunk

Az RMDSZ olyan család és népességpolitikát támogat, amely biztosítani tudja közösségünk megmaradását és 
számbeli növekedését szülőföldjén. A család olyan érték, amelyet kiemelten, valamennyi rendelkezésünkre álló 
eszközzel támogatnunk kell. A társadalmi szolidaritás legfontosabb élő és működő színtere a család. A gyermekek 
biztonságáért, az idősek védelméért meg kell erősítenünk közösségünk eme fontos alappillérét. 

Feladatunknak tekintjük azt, hogy itthon olyan életfeltételeket teremtsünk, amelyek biztosítják közösségünknek 
a szülőföldön való megmaradás és érvényesülés lehetőségeit, amelyek által csökkenthető az elszegényedés, és 
nem szorulnak a társadalom peremére a kisjövedelműek. Közös célunk kell legyen a felzárkóztatás, a középréteg 
szélesedése, növekedése és megerősödése.

Ezek az RMDSZ legfőbb szociálpolitikai célkitűzései.

Prioritásunk a családok, a nyugdíjasok, az ifjúság, a halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyének, cso-
portok helyzetének javítása.

Egyre növekvő gondot jelent az alacsony születési ráta, a népességfogyás – ezért a társadalmi szolgáltatások javí
tásával hangsúlyozottan ösztönöznünk kell a gyermekvállalást, nagyobb gondot kell fordítanunk a gyermeket 
vállaló fiatalok anyagi és társadalmi megbecsülésére.

Továbbra is kiemelten fontosnak tekintjük a munkahelyteremtést, a nyugdíjrendszer és a szociális ellátás ja-
vítását, a gyereknevelési támogatás növelését, a fogyatékkal élők társadalmi védelmét, a munkanélküliek társa
dalmi integrálását, az időskorúak szociális védelmét, a lakásépítés állami támogatását, a munkanélküli segély 
és a minimálbér közötti különbség növelését.

Fontos elvként el kell fogadtatunk, hogy társadalmi szolidaritási jogokhoz társadalmi kötelezettségek is 
járnak. A szülőknek kötelezettségeik vannak gyerekeik jövője és ezen keresztül is a teljes társadalom jövője iránt. 
Ennek megfelelően:

• A hátrányos helyzetű családok felzárkóztatási folyamatában kiemelté kell tenni az oktatási részvételt, 
ezen kötelezettség elmulasztásának minden jellegű szociális támogatás megvonását kell maga után vonnia.

• A közmunkaprogramot át kell alakítani úgy, hogy a közmunkát végző személyek státusza munkaviszony-
nyá alakuljon, és ezáltal jelentős jövedelemszintkülönbség alakuljon ki azon személyek között, akik szociális 
segélyt kapnak, és azok között, akik közmunkában vesznek részt.

A gyerekotthonok, idősotthonok, szociális központok normatív jellegű finanszírozása, amelynek egységesnek 
kell lennie az állam által fenntartott intézmények és az egyházak, alapítványok vagy más nem kormányzati 
jellegű intézmények számára. Az ellátottat kövesse a finanszírozás.

Feladatunknak tekintjük és szükségesnek véljük egy koherens családbarát adópolitika megvalósítását. Szor
galmazzuk a szülők személyi jövedelemadójának csökkentését, a gyermeklétszám függvényében. Javasoljuk azt, 
hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező szülő igényelhesse a személyi jövedelemadójának csökkentését, 
az igényelhető adókedvezmény pedig legyen arányos a család kiskorú gyermekeinek számával.

Emellett hangsúlyozottan fontosnak tartjuk azt, hogy azok a vállalkozások, amelyek részmunkaidőben sok-
gyermekes szülőket foglalkoztatnak, részesüljenek állami támogatásban egy olyan program keretében, 
amely része az új munkahelyek létrehozását támogató költségvetési programnak.

A családi jellegű vállalkozások kiemelt támogatása, számukra külön pályázati és hitelforrások biztosítása.

Javasoljuk a minimálbér évente történő fokozatos növelését, 2018ban a minimálbérnek el kell érnie az 1500 
lejes értéket.
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Szövetségünk célja a családközpontú társadalmi közeg kialakítása. Ehhez serkentenünk kell a gyermekvállalá
si kedvet, lehetővé kell tennünk a sokgyerekes családok életszínvonalának stabilizálódását, ezért indítványozzuk, 
hogy a kismamák a 12, 24 és 36 hónapos gyermeknevelési segély közül választhassanak. Ez utóbbi esetében 
szorgalmazzuk, hogy a pénzbeli juttatás az adott időszakban a nettó jövedelem átlagának 50 százaléka legyen, 
illetve ne legyen 1000 lejnél kevesebb abban az esetben, ha valamelyik szülő a gyermek születését megelőző két 
év leforgása alatt legkevesebb 18 hónapot munkaszerződéses alkalmazásban volt.

Azok számára, akik kettőnél több gyereket vállalnak, egy sajátos támogatáspolitikát kell kialakítani az állami 
működtetésű kulturális, sport, szabadidős jellegű szolgáltatás, közszállítási területeken. Így például, a di
ákkedvezményen túl, a harmadik gyerektől ingyenes legyen a színházbérlet.

Indítványozzuk, hogy a családok a gyermeklétszám függvényében élelmiszerjegy-támogatásban részesül-
jenek, valamint azt, hogy közszférában dolgozó szülők belföldi turizmusban értékesíthető üdülési jegyek-
ben részesüljenek. Szorgalmazzuk, hogy a magáncégek a sokgyermekes szülőknek folyósított üdülési jegyek 
értékét leírhassák a cég profi tadójából.

Szorgalmazzuk egy olyan program kidolgozását, amely egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti 
azokat a három- vagy többgyermekes családokat, amelyek első alkalommal vásárolnak új családi sze-
mélygépkocsit. Az állami támogatás mértéke a gyermekek számával legyen arányos.

Az új munkahelyek létrehozása a népesség megtartásának, az elvándorlás csökkentésének, illetve az elszegé
nyedés megállításának elengedhetetlen feltétele, ezért hangsúlyozottan támogatjuk az ipari parkok létesítését. 
Szorgalmazzuk az Európai Unió munkahelyteremtésre, versenyképesség növelésére, valamint szakmai képzésre 
és új készségek elsajátítására fordítható támogatásainak hatékonyabb felhasználását, valamint olyan 
programok kidolgozását, amelyek előnyben részesítik a sokgyermekes szülőket, és a sokgyermekes szülő-
ket alkalmazó cégeket.

Mindemellett kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy az alapélelmiszerek szintjére (9%) kell csökkenteni a közüze-
mi szolgáltatások hozzáadottérték-adóját (TVA).

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa,
Kolozsvár, 2015. április 18.
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Európai szintű jogbiztonságot közösségünknek

A romániai magyarság szülőföldön való megmaradása, közösségi jogainak szavatolása alaptételét jelenti a Ro
mániai Magyar Demokrata Szövetség programjának és cselekvési tervének. Ennek értelmében nemzetközi és ki
emelten európai jelenlétünket a meglévő egyéni jogok maradéktalan alkalmazása, a közösségi jogok bővítése, a 
romániai magyarok gazdasági és szociális fejlődése érdekében hasznosítjuk. 

Stratégiai célunk az, hogy az Európai Unió fogadja el az őshonos nemzeti közösséget megillető jogok keretét, 
és legyen őrzője az európai etnikai és nyelvi sokszínűségnek. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió nem csupán a 
tagállamok Európája, hanem valamennyi benne élő népcsoport értékközössége, amely egyaránt erősíti és gazda
gítja.

Az RMDSZ X. Kongresszusa óta eltelt időszakban a Szövetség külpolitikai jelenlétét és külkapcsolatait elsősorban a 
nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés eszközeként hasznosította. Megállapítjuk, hogy az Erős Európában sikeres 
erdélyi magyar közösség című határozatnak megfelelően az RMDSZ proaktív külügyi tevékenysége és szövetségkö
tései erősítették törekvéseink európai megismertetését, és előrelépésnek számítanak az európai kisebbségvédelmi 
keretrendszer megteremtésében. 

Fontos eredmény, hogy a tavalyi európai parlamenti választáson a romániai magyarság megőrizte képviselőit az 
Európai Parlamentben. Az RMDSZ európai parlamenti képviselői erdélyi magyar közösség ügyeit jelenítik meg, 
érdekeit képviselik Brüsszelben és Strasbourgban. Fontosnak tekintjük ugyanakkor képviselőink munkáját és fellé
pését az Európa Tanácsban, a Régiók Európai Bizottságában, valamint a többi európai testületben.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója kiemelt partnerünk, amellyel közösen tervezünk és cselekszünk az 
európai kisebbségek érdekében. Támogatjuk a párbeszédet, az együtt gondolkodást és a kisebbségi kérdésekben 
való közös megoldáskeresést a tagállamokkal, az Európai Unió intézményeivel, az Európai Tanáccsal, valamint más 
európai és nemzetközi partnerekkel.

Az európai kisebbségekkel együtt kiállunk amellett, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogbiztonságának és 
jogérvényesítésének uniós szintű szavatolása nem halasztható tovább. A folyamatosan jelentkező európai konflik
tusok és válsághelyzetek nem szolgálhatnak mentségként az európai kisebbségi jogvédelem megteremtésének 
elodázására. 

A Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezésben szereplő intézkedések foganatosításával az 
EUnak hangsúlyoznia kellene, hogy nem csupán a társadalmi és szociális békét veszélyeztető etnikai kérdések
re vagy a tagállamok biztonságát fenyegető csoportokra figyel oda, hanem az Unió mintegy tíz százalékát kitevő 
etnikai és nyelvi közösségekre is. Közös kezdeményezésünk tartalma és a köréje szerveződött kisebbségi szolida-
ritás továbbra is a közös európai kisebbségi tevékenység alapja, az RMDSZ pedig a folyamat kezdeményezője és 
támogatója. 

Az RMDSZ az Európai Néppárt cselekvő tagja, képviselőink a különböző európai testületekben, az Európai Nép
párt képviselőcsoportjaiban dolgoznak. Európai jelenlétünket erősíti a Romániai Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom, a Magyar Ifjúsági Értekezlet és az RMDSZ Nőszervezete – az EPPhez társult szervezetekként. Az elmúlt 
évek fontos eredménye, hogy az EU legnagyobb politikai alakulata – az RMDSZ kezdeményezésére – belefoglalta 
alapprogramjába az európai kisebbségvédelmi keretszabályozás megteremtésének szükségességét. 

Folytatnunk kell partnereink és a nemzetközi közvélemény tájékoztatását az erdélyi magyarokat ért jogsé-
relmekről és méltánytalanságokról. Ugyanakkor minden fórumot és alkalmat felhasználunk annak érdekében, 
hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésköre felkerüljön az EU intézményeinek napirendjére.  



10

Ragaszkodunk a romániai törvényekben foglalt kisebbségi jogok, valamint a Románia által ratifi kált kisebb
ségvédelmi határozatok maradéktalan és szigorú alkalmazásához. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Románia kor
mánya nem nyújtott tájékoztatást az Európa Tanács által elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájának alkalmazásáról. Úgy véljük, hogy a Chartában foglalt egyes vállalásait Románia egyáltalán nem vagy 
csak részlegesen teljesítette, ezért hatékonyabb ellenőrzést és szigorúbb monitoring rendszert sürgetünk az 
Európai Tanács részéről. 

Az RMDSZ elkötelezetten támogat minden olyan intézkedést, amely a többség és kisebbség békés együttélését 
szolgálja. Meggyőződésünk, hogy az EU tagállamainak vonatkozó pozitív tapasztalatai Romániában is hasznosít
hatók, hiszen a jó kapcsolatnak minden esetben a társadalmi béke, a stabilitás és a mindkét oldalon tapasztalt 
elégedettség volt a hozadéka.

A Kárpát-medence magyar közösségeinek autonómiája, identitásának megőrzése, jogérvényesítése, gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlődése, jóléte, európai felzárkóztatása, a nemzet határokon átívelő integrációja össz-
magyar cél, amely összehangolt tevékenységet feltételez. Az RMDSZ ezért a továbbiakban is kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a határon túli magyar közösségekkel való együttműködésnek és közös cselekvésnek, aktív résztvevője az 
anyaországi nemzetpolitikai fórumoknak. 

Erősíteni kívánjuk együttműködésünket az európai autonóm régiókkal és más regionális intézményekkel, hiszen 
azok intézményépítési, gazdasági, társadalmi és művelődési tapasztalatainak hasznosítása az erdélyi magyar kö
zösség javára válik. Bátorítjuk önkormányzataink európai kapcsolatteremtését és azokat a kezdeményezése
ket, amelyek megismertetik kultúránkat Európában és a nagyvilágban.

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa,
Kolozsvár, 2015. április 18.
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Nők a pályán – az RMDSZ 
nőszervezetének feladatai

Szövetségünk szerves részeként működik immár másfél éve az RMDSZ Nőszervezete. Azért dolgozunk, hogy a ro
mániai magyar nők által megfogalmazott elvárásokat teljesítsük, hozzájárulva közösségünk szülőföldön való meg
maradásához és gyarapodásához. A nők sajátos érdekeinek képviselete, a közösségi és politikai életben való 
szerepvállalásának erősítése, valamint a gazdasági életben való érvényesülésének elősegítése a célunk. S talán 
ami a legfontosabb: családbarát környezet kialakítása a gyermekvállalás ösztönzése céljából. 

Figyelembe véve a romániai magyar közösség régiónkénti sajátosságokat is felmutató elvárásait, a jelenleg 23 
megyei/területi szervezettel és 191 helyi szervezettel működő Nőszervezetünk az elkövetkező évekre vonatkozóan 
konkrét programok megvalósítását vállalja: 

1. A nők közéleti szerepvállalását, a döntéshozatalban való részvételének erősítését valósítjuk meg kö
zép és hosszú távon. E célból képzések szervezését, illetve mentorprogram elindítását vállalja fel szervezetünk. 
Az egyenlőség megvalósítása a politikai élet minden területén, cselekvő, szakképzett hölgyek bevonása és a ma
gyar szakmai társadalom erősítése a feladatunk.

2. Anyanyelvünk széles körű használata, hagyományaink őrzése és közösségi életünk gyarapítása céljából 
olyan rendezvények évről évre történő szervezését vállaljuk, amelyek mindennapi életünk szerves részét képezve 
mozgalommá fognak erősödni. A több ezer résztvevőt felölelő Húsvéti Zsongás, Mosolygó Karácsonyt!, Sikeres nők 
iskolája programjaink a közösségünk építését hivatottak elősegíteni a továbbiakban is. 

3. Kiemelten fontosnak tartjuk a versenyképesség növelését, amelyet megfelelő minőségű anyanyelvű ok-
tatás révén tudunk a jövőben biztosítani. Figyelembe véve, hogy a romániai magyar pedagógustársadalomnak 
75%a nő, feladatunk, velük együttműködve, a tanügyi törvény alkalmazásának pragmatikusabbá tétele, illetve az 
Európai Néppárt nőszervezetének tagjaként olyan európai jó példák megismertetése és életbe léptetése, amelyek 
megkönnyítik a nagyon nehéz helyzetben levő óvónők, tanítónők, tanárnők helyzetét. 

4. Az Európai Néppárt Nőszervezetének tagjaként, a Kárpát-medencei magyarság hangsúlyos részeként, szoros 
együttműködési kapcsolatok kiépítését, egységes női érdekképviseleti stratégiák megalkotását és gyakorlatba 
ültetését tekintjük szükségesnek. 

Közösségépítő, odafigyelő, álmokat valóra váltó, emberközeli, törődő szervezetként kívánunk a továbbiakban is az 
RMDSZben dolgozni!

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa, 
Kolozsvár, 2015. április 18.
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Új nemzedék: építő és alkotó erőnk
Ifj úságpolitikai állásfoglalás

A mindenkori politikum legfontosabb feladata az, hogy fenntartsa a fi atal generáció érdeklődését a közügyek és a 
közéletben való részvétel iránt. A politikának a jövőről, a fi atalokról kell szólnia.

Az elmúlt években a fi atalok elfordultak a politikától, de azt is látnunk kell, hogy 2014 végén ennek a nemzedéknek 
a voksa döntötte el a választások kimenetelét. Az államelnökválasztásokon a 18–34 év közötti fi atalok közel 60 
százaléka vett részt. Téves tehát azt gondolni, hogy a fi atalok passzívak, hogy nem érdekli őket jövőjük, hogy nem 
lehet őket bizonyos célok és ügyek érdekében mozgósítani.

Az egyik fontos feladatunk, hogy jobban megértsük a romániai magyar fi atalokat és átfogó képet alkossunk 
mindennapjaikról, azért, hogy helyesen felismerjük és orvosolni tudjuk sajátos problémáikat. Ehhez elengedhe
tetlen a fi atalok aktuális helyzetére, szükségleteire, kihívásaira és lehetőségeire vonatkozó reprezentatív informá
ciók rendszeres begyűjtése és elemzése, valamint ifj úságpolitikai intézkedéseink hatékonyságának rendszeres 
felmérése. 

Munkánkkal segítséget szeretnénk nyújtani a fi ataloknak, hogy megfelelőképpen felkészülhessenek a közéleti és 
szakmai pályájukra, ugyanakkor támogatjuk foglalkoztatásuk javítását. 

Szükségesnek tartjuk, ezért kiemelt fi gyelmet szentelünk a magyar diákok és egyetemi hallgatók szakmai gya-
korlatának, hiszen versenyképességük ezáltal is növekszik. 

Ennek érdekében az RMDSZnek aktív szerepet kell vállalnia egy olyan kommunikációs platform létrehozásában, 
amely közvetlen kapcsolatot hoz létre az erdélyi magyar gazdasági szereplők és a gyakorlatozni készülő hallgatók 
között, rendszeres tájékoztatást nyújt a lehetőségekről, a munkaadók szakmai elvárásairól. 

A Szövetség mindemellett bátorítja az erdélyi magyar fi atalok és a vállalkozók közötti rendszeres tapaszta-
latcserék megszervezését. 

Támogatjuk a fi atalok versenyképességét elősegítő szakkollégiumi rendszer fejlesztését, a meglévő szakkol
légiumok mellé pedig interdiszciplináris szakkollégiumok létrehozását, a gazdasági szféra képviselőivel partner
ségben.

Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében a kis településeken, vidéki környezetben élő fi atalok számá
ra mobil információskonzultációs szolgáltatásokat kell kidolgozni, létrehozni.

Az RMDSZ fontosnak tekinti a különböző régiók fi ataljai közötti kapcsolatok megteremtését, csereprogramok 
és közös rendezvények által, kiemelt fi gyelmet szentelve a szórványterületeken, valamint a tömbben élő fi atalok 
közötti kapcsolatok megerősítésének.

Ifj úságpolitikai kezdeményezéseink a fi atalok társadalmi elfogadásának és elismerésének megerősödésére irá
nyulnak. Célunk az, hogy az új nemzedéket építő és alkotó erőforrásként ismerjék el Romániában, hogy társa
dalmunk az ifj úságot támogató valamennyi közpolitikát és döntést a közösség és ország jövőjéhez szorosan kap
csolódó intézkedésnek tekintse.

Elfogadta az RMDSZ 12. Kongresszusa
Kolozsvár, 2015. április 18.






