




Két év után kötelességünk a számadás. 
Elsősorban azoknak, akik Szövetségünkért 
dolgoznak. Azért a szervezetért, amely 
már 24 esztendeje áll közösségünk érdek-
érvényesítésének és érdekvédelmének 
frontvonalában. 

Ma is hisszük, hogy az RMDSZ valóban 
szövetség, egy erős kötelék a romániai 
magyar nemzeti közösség és az érdekében, 
nevében dolgozó emberek között. 
Sorsunkat e kötelék felelőssége formálja 
és viszi előre. Következzenek a mi közös 
két évünk legfontosabb pillanatai.

KELEMEN HUNOR A SZÖVETSÉG KÉT ÉVÉRŐL
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Erős, következetes, szavahihető és 
önálló RMDSZ-t akarok, amely képes 
önmagát megújítani, megváltoztatni. 
Olyan Szövetségre van szükségünk, 
amely meghallgatja az embereket, 
odafi gyel gondjaikra, problémáikra. 
Ha egy befogadó Szövetség mara-
dunk, a magyar közösség egységét 
is meg tudjuk őrizni.

Kelemen Hunor, Nagyvárad, 2011. február 27.
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SZÖVETSÉG 
A MAGYAROKÉRT

Új fejezet: emberközeli 
szervezet, hatékony struktúra 
és gyors döntéshozatal.
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Azzal a céllal hoztuk létre a politikai alelnöki tisztséget, hogy 
összehangolja a kormányzati és a külkapcsolati tevékenységet. 
Elsősorban helyi közösségeink fejlesztése érdekében azért 
dolgozik, hogy önkormányzataink könnyebben jussanak hozzá 
a központi programok nyújtotta lehetőségekhez. Ellenzékben 
is fontos, hogy folyamatosan fi gyelemmel kövessük a kormány 
döntéseit, a minisztériumok munkáját, és erről megfelelően 
tájékoztassuk önkormányzatainkat és megyei szervezeteinket.

Politikai alelnök
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Az 1993 és 2011 között működő Ügyvezető Elnökséget Főtitkársággá 
alakítottuk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk az RMDSZ társadalom-
szervezői tevékenységének. Az új szervezeti struktúra is ezt a célt 
szolgálja: az oktatási, kulturális, társadalomszervezői és i� úsági főosz-
tály nem politizál, tevékenységük  a közösségi programok szervezését, 
lebonyolítását célozza. 

A Főtitkárság végzi az adminisztratív és pénzügyi menedzsmentet, az 
országos programok szervezését, a központi kommunikáció lebonyolítá-
sát, a választási kampányok, illetve a szervezeti élet összehangolását.

Főtitkárság
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Nagy sikernek örvendtek a Szövetségi 
Képviselők Tanácsának kihelyezett ülései. 
Az elmúlt két évben Sepsiszentgyörgyön, 
Zilahon, Kolozsváron és Nagyszebenben 
szerveztünk SZKT-t, amelyet számos szakmai 
és rétegtalálkozóval, konzultációval, valamint 
kulturális programmal kötöttünk össze.
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Hatékony megyei 
és területi szervezetek
A megyei és területi szervezetek biztosítják az RMDSZ tevékenységének ge-
rincét, ellátják a helyi szervezetek és az önkormányzatok koordinációját, illetve 
aktív szerepük van a megyei szintű társadalomszervezői munkában is. A Területi 
Elnökök Konzultatív Tanácsának döntése értelmében a 2013-as év prioritása 
a szervezetépítés. A szervezetépítés célja megerősíteni a nyitottságon és 
a folyamatos párbeszeden alapuló, a helyi elvárásokat és gondokat feltáró, 
megoldó Szövetséget.



9KELEMEN HUNOR A SZÖVETSÉG KÉT ÉVÉRŐL

Erős 
önkormányzatok

Az RMDSZ legnagyobb ereje az önkormányzatokban van. 
A három regionális önkormányzati tanács megalakulása új 
irányt jelentett a Szövetség életében. Ez a struktúra lehetővé 
teszi a különböző régiók érdekeinek hatékony megjelení-
tését, az egyes régiókban előttünk álló feladatok pontosabb 
meghatározását.
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Gazdasági 
Tanács

Kongresszus után, első intézkedésként, 
összehívtuk a Gazdasági Tanácsot. A vál-
lalkozókból, gazdasági szakemberekből 
és szakpolitikusokból álló konzultatív 
testület számos konkrét javaslattal, kor-
mányhatározat-tervezettel és törvény-
módosítási javaslattal segítette munkán-
kat. Kidolgozták a Szövetség pénzügyi 
és adópolitikáját, amely az egykulcsos 
adózás megőrzését, a szolidaritási adó 
bevezetését, valamint a kis- és középvál-
lalkozók számára kedvezményes adózási 
rendszer kidolgozását javasolta. 

A Gazdasági Tanács által javasolt 
költségvetési reform alapelve, hogy 
az önkormányzatoknak több forrást kell 
helyben meghagyni, mert számos fel-
adatkört kaptak, ezek mellé kell tenni a 
költségvetési forrásokat, és csökkenteni 
kell a központtól való függőséget.

2012 januárjában bemutattuk moder-
nizációs és fejlesztési stratégiánkat, az 
Erdély 2020 gazdasági fejlesztési 
tervet. Célunk egyrészt a helyi közös-
ségek fejlesztése az önkormányzatokon 
keresztül, az új uniós költségvetési 
lehetőségek segítségével. Másrészt 
kiemelt fi gyelmet szentelünk a kis- és 
középvállalkozások támogatására, 
elsősorban az exportra termelők és 
újonnan alakult vállalkozások segítésére. 
Harmadrészt a mezőgazdasági termelők 
hathatós támogatása szerepel a prioritá-
saink között. 
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Külügyi 
Tanács

A külpolitikai tevékenység összehangolása és 
a külkapcsolati rendszer hatékony működte-
tése érdekében 2011 májusában megalakult 
az RMDSZ Külügyi Tanácsa, amelynek munká-
ját Borbély László politikai alelnök koordinálja. 
A Külügyi Tanács kiemelten foglalkozott a 
kisebbségi európai polgári kezdeménye-
zés előkészítésével. A testület kezdeménye-
zésére a Szövetség rendszeresen tájékoztat-
ja európai és nemzetközi partnereit, valamint 
a bukaresti nagykövetségeket a romániai 
magyar nemzeti közösség helyzetéről.

Kulturális 
Autonómia 
Tanács

2012. április 14-én megalakítottuk a 
Kulturális Autonómia Tanácsot, a tudomá-
nyos élet, a művészet, az oktatás, illetve a 
Szövetséggel partnerségben működő szer-
vezetek képviselőinek közös fórumát. Célja 
a romániai magyarság tág értelemben vett 
kulturális jövőképének kialakítása.
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10 éves a MIÉRT
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Az RMDSZ-szel együttműködő i� úsági 
szervezeteket tömörítő Magyar I� úsági 
Értekezlet 2012-ben ünnepelte 10. 
születésnapját. A jelenleg több mint 
300 tagszervezetet számláló ernyőszer-
vezet fontos szerepet játszik az RMDSZ 
fi atalítási folyamatában. 

A MIÉRT soraiból a tavalyi választásokon 
22 polgármester és 402 fi atal önkor-
mányzati képviselő került ki és jutott 
mandátumhoz az RMDSZ színeiben. 
A MIÉRT hatékonyan jeleníti meg az erdélyi 
magyar fi atalok érdekeit a közigazgatás, 
a Szövetség helyi, megyei és országos 
struktúráiban. 

Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 
nemrégiben az Európai Néppárt i� úsági 
szervezete, a YEPP teljes jogú tagjává vált.

22 fi atal polgármester,
402 önkormányzati 
képviselő
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Az RMDSZ akkor lehet hiteles és sikeres, ha fo-
lyamatosan jelen van azok között, akiket képvisel. 
E célból indítottuk el az Erdélyi Konzultációt 2011 
májusában. Több mint 100 000 magyar családot 
kerestünk fel, kérdeztünk meg problémáikról, 
céljaikról, elképzeléseikről, a Szövetséggel szembe-
ni elvárásaikról. 

Az önkormányzati és parlamenti választási prog-
ramunkat ténylegesen az erdélyi magyar emberek 
írták, hiszen ezeket a felmérés során begyűjtött és 
feldolgozott adatok alapján állítottuk össze. 

fi gyelünk 
egymásra

Erdélyi Konzultáció
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2011-ben közösségünk életének 
legfontosabb mozzanata az októ-
beri népszámlálás volt. Heteken, 
hónapokon át azt tudatosítottuk, 
hogy minden magyar ember 
bátran vállalja identitását, 
hiszen számarányunktól függ 
közösségünk ereje ebben az 
országban. 

A népszámlálás eredményei 
azt mutatják, hogy jelentősen 
csökkent a magyarság a 
szórványban, a Bánságban 
és a dél-erdélyi megyékben. 
Ennek ellenére a magyar-
ságnak sikerült megőriznie 
súlyát Románián belül. Közel 
1 300 000-en vallották 
magukat magyarnak, így 
bátran mondhatjuk: van 
magyar jövő Erdélyben!

Népszámlálás
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Nem az állampolgár van 
az államért. Az államnak kell 
szolgálnia az állampolgárt 
és nemzeti közösségünket. 

Nem akarunk senkitől semmit 
elvenni. Csak a minket megillető 
és rólunk szóló döntéseket 
mi magunk akarjuk meghozni. 
Ez az autonómia. Mi ezt akarjuk. 
Szabadon dönteni a minket 
érintő kérdésekben.
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2012, A VÁLASZTÁSOK ÉVE
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2012, A VÁLASZTÁSOK ÉVE

Önkormányzati 
választások

Két év nehéz kormányzás után a 2012-es önkormányzati kampány 
az egyik legnehezebb választási megméretkezésünk volt. A Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség a legjobb tudása szerint és a közösség 
elvárásainak megfelelően vitte végig a kampányt. 

Mi a magyar közösség ügyeivel foglalkoztunk, és az elmúlt években 
elvégzett munka eredményeiről beszéltünk. Mi a jelöltjeink hitelességére, 
tudására és munkájára alapoztunk, nem az ellenfeleinkkel foglalkoztunk. 
Nem hangzatos kampányszövegekkel szólítottuk meg az embereket, 
hanem érthető, vállalható és megvalósítható terveket mutattunk fel.

egyenes beszéd,  
hiteles jelöltek,
valós tervek
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Választási programunkat az Erdélyi 
Konzultáció során leírt, elhangzott 
véleményekre alapoztuk. Több 
mint tíz ezer önkormányzati 
jelöltünk volt, 320 polgármester-
jelölttel szálltunk versenybe, és 
13 megyében indítottunk megyei 
tanácselnökjelöltet.

Június 10-én a romániai magyar 
emberek az eredményes munkát és 
azokat a jelölteket támogatták szava-
zataikkal, akik eddig is dolgoztak, és 
továbbra is tisztességes eszközökkel 
kívánnak a köz szolgálatában állni. 
Országos szinten hetvenezer sza-
vazattal többet kapott a Szövetség, 
mint 2008-ban. 203 polgármesterünk 
van, 19-cel több, mint négy évvel 
ezelőtt, és a tanácsosi mandátumok 
számát is növeltük.

eredményeinkre 
építünk
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A júniusi választások a sikerek mellett fájó kudarcokat is hoztak: el-
veszítettük Maros és Szatmár megyét. 2008-hoz képest ugyan több 
szavazatot kaptunk mindkét megyében, de a magas román részvétel 
és a demobilizáló hatású magyar–magyar verseny miatt nem tudtuk 
megőrizni vezető önkormányzati pozícióinkat.

Az önkormányzati választások egyértelmű következtetése, hogy 
nagyon jó eredmények születtek ott, ahol dolgoztunk, ahol közössé-
get építettünk, ahol szervezeteink építkeztek, erősítették a helyi és 
megyei struktúrákat, ahol folyamatosan odafi gyeltünk az emberek 
gondjaira és elvárásaira.
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Az előttünk álló kihívásokra az RMDSZ mindig megfontolt, józan és kivitelezhető 
megoldásokat kínált. A parlamenti választások alkalmával három szóban fogalmaz-
tuk meg programunk alapelveit: bizalom, biztonság, jövő.

Kiharcolt jogaink, megszerzett közösségi javaink, kialakult és tovább fejlődő 
intézményeink nem kerülhetnek veszélybe. A kampányban az előttünk álló kihívá-
sokról és feladatokról beszéltünk: a régiók átszervezéséről, az új alkotmányról, a 
magyar nyelv használatának bővítéséről, szimbólumaink védelméről, az anyanyelvi 
oktatás lehetőségeiről, az elkobzott javaink visszaszolgáltatásáról.

Programunkban kiemelt fi gyelmet fordítottunk a munkahelyteremtésre, 
a gazdasági reformra, az adópolitika megváltoztatására. Mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési terveinket három pontban foglaltuk össze: munkahelyteremtés, 
a termőföldek védelme és a mezőgazdasági adórendszer reformja.

Parlamenti választások
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2012 választásai ismét megerősítették: csak magunkra számíthatunk, és minden magyar 
ember szavazata kell ahhoz, hogy megőrizzük az erős, egységes magyar képviseletet. 
December 9-én átléptük az 5 százalékos küszöböt. A magyar szavazatok 89%-át szerez-
tük meg, annak ellenére, hogy magyar versenypárt indult ellenünk. Székelyföldön kívül is 
megőriztük képviseletünket az etnikailag vegyes vidékeken, illetve a szórványban. Ismét 
bebizonyosodott, hogy a magyar–magyar verseny nem mozgósít, a bizonytalanokat nem 
hozza vissza. Emiatt is veszítettünk négy parlamenti mandátumot. A tanulságokat azoknak 
kell levonniuk, akik az erdélyi magyarság megosztására törekszenek.

Bár az 5 százalékos küszöböt meghaladta, az RMDSZ nem egy 5 százalékos politikai párt, 
hanem egy olyan szövetség, amely a romániai magyar nemzeti közösséget képviseli. 
A mi felelősségünk százszázalékos minden magyar ember iránt.

egyetlen szövetségesünk 
az erdélyi magyarság
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KORMÁNYZÁS 
KÖZÖSSÉGÜNKÉRT

kisebbségvédelem 
és felelősség

Az RMDSZ mindig a politikai stabilitás és a jó kormányzás garanciája. 2009 végén, 
a legmélyebb válság közepette léptünk kormányra. Tisztában voltunk azzal, hogy 
a megszorító intézkedések szükségszerűek, ám népszerűtlenek lesznek, de vállaltuk 
ennek a felelősségét. A válság és a zsugorodó költségvetés körülményei közepette 
kellett folytatnunk az építkezést, megőriznünk kivívott jogainkat, és újabbakat 
szereznünk ezek mellé. Végeztük munkánkat, de a körülmények nem kedveztek. 

A gazdasági válság mélyülése a politikát is válságövezetté tette, gyakran lehettünk 
tanúi éles politikai viszályoknak. Mindez megnehezítette a dolgunkat, de mégsem 
választottuk a könnyebb utat, nem léptünk ki a kormányból. Nem vártuk el másoktól, 
hogy helyettünk hozzák meg a bennünket érintő döntéseket.



25KELEMEN HUNOR A SZÖVETSÉG KÉT ÉVÉRŐL

Anyanyelvi oktatás 
kompromisszumok nélkül

Sok vita és konfl iktus árán győzött az RMDSZ szándéka: olyan oktatási törvényt 
fogadtunk el, amely az anyanyelven való tanulást minden szinten, kivételek nélkül 
biztosítja gyerekeink számára. Azt is elértük, hogy a magyar gyerekek végre más 
módszertan szerint, második nyelvként tanulhatják a román nyelvet, az elemitől 
a líceum végéig. 

Azért dolgoztunk, hogy a kisebbségi oktatás kiemelt támogatásban részesüljön, 
hogy autonómia legyen a tanügyben: a helyi közösségek – az önkormányzatok, 
a tanárok és a szülők – döntsenek gyerekeink oktatásáról.



26 MINDIG A MAGYAROKÉRT

Felsőoktatás magyarul
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2012. március 27-én kormányülésen fogadtuk el 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
(MOGYE) belül az önálló magyar kar létrehozását. Ezt megelőzően 
az egyetem szenátusa többszöri felszólítás és az új oktatási 
törvény rendelkezéseinek ellenére sem volt hajlandó utat nyitni 
az önálló magyar nyelvű orvosképzésnek. A RMDSZ minden le-
hetséges eszközt felhasznált annak érdekében, hogy a MOGYE-n 
megalakulhasson az önálló magyar kar. 

Már ellenzékben voltuk, amikor a kormányzat hétpontos megálla-
podást írt alá az egyetem vezetőivel és a magyar oktatókkal, amely 
egyelőre nem valósult meg. Mi továbbra is a törvény betartását 
követeljük. Ebből nem engedünk.

Az RMDSZ többéves küzdelme nyomán a Képviselőház 2012. febru-
árban elfogadta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
akkreditációjára vonatkozó törvényt. A Sapientia ma már teljes jogú 
magyar nyelvű felsőoktatási intézményként működik. 

Az erdélyi magyar fi atalok így a mindenkori kormány akaratától és 
szándékaitól függetlenül is magyar nyelven, saját intézményünkben 
szerezhetnek diplomát. 

Az új oktatási törvény értelmében a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen a román megfelelőivel egyenlő státusú és 
hatáskörű magyar intézetek jöttek létre, ezáltal kiépült a magyar 
oktatás saját intézményrendszere.
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Eredményes műemlékvédelem 
és gyarapodó kulturális programok
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Eredményes műemlékvédelem 
és gyarapodó kulturális programok

Szimbolikus áttörést jelentett, hogy 2009 és 2012 között 
magyar ember vezette Románia Kulturális és Örökségvédelmi 
Minisztériumát. Első és legfontosabb feladatunk az volt, hogy 
megszüntessük azokat a mérhető aránytalanságokat, amelyek 
az erdélyi magyar és a román kulturális értékek, intézmények 
támogatásai között voltak.

Tízszeresére növeltük a magyar érdekeltségű épületek felújítá-
sának költségvetését. Erdély minden megyéjében elkezdtük a 
közösségünk számára fontos műemlék épületek felújítását. 
2012 májusában úgy adtuk át a minisztériumot, hogy 356 műem-
léknél folytak a tárca által fi nanszírozott helyreállítási munkála-
tok, ezek mintegy 32 százaléka magyar vonatkozású műemlék. 

Növeltük a kulturális programok támogatását, a magyar ese-
mények állami fi nanszírozása pedig hatszorosára nőtt. Jelentős 
összeggel támogattuk a romániai magyar zenei, fi lm- és színházi 
fesztiválokat, a tánc- és alkotótáborokat, a helyi érdekeltségű 
kulturális és hagyományőrző rendezvényeket, a magyar kulturális 
folyóiratokat. 

építkező közösség
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Örökségünk 
megbecsülése 
és védelme

Gábor Áron egyetlen fennmaradt rézágyúját kiszaba-
dítottuk 40 éves bukaresti fogságából, és hazavittük 
Háromszékre. A csíksomlyói búcsút felterjesztettük 
az UNESCO szellemi világörökségi listájára. Épített 
örökségének védelme érdekében Torockó felkerült 
az UNESCO világörökségi várományosi listára. 

Műemlékké nyilvánítottuk a kolozsvári Házsongárdi temető 
397 síremlékét, ezzel megállítottuk a sok éve tartó rombo-
lást. Felújítottuk a gyulafehérvári székesegyházat, a csík-
szeredai Mikó-várat, és 2011 tavaszán együtt ünnepeltünk 
a Mátyás-szoborcsoport újraavatásán. Erdély-szerte 
restauráltuk a magyar épített örökség gyöngyszemeit, 
templomok, erődök, kastélyok újultak meg, és pompáznak 
régi fényükben.
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együtt ünnepelünk
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Hatékony egészségügy

Egyik legfontosabb és remélhetőleg tartós kormányzati eredményünk az egész-
ségügyi rendszer decentralizációja volt. Ez azt jelenti, hogy településeink vezetői 
döntenek arról, hogyan szervezzék meg helyi szinten az egészségügyi ellátást. 
Így, akárcsak az oktatásban, az egészségügyben is az történik, amit mi jónak látunk, 
amire a helyi közösségeinknek szüksége van.
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Kisvállalkozások támogatása
Megszüntettük a kisvállalkozók tevékenységét megbénító átalányadót.
A Szövetség kezdeményezésére a kormány elindította a Mihail Kogălniceanu 
állami garanciával és részleges kamattámogatással működő hitelprogramot. 
Ez könnyebbséget jelent a kis- és közepes vállalkozások számára, hiszen évente 
akár 125 000 lej értékű hitelkeretet nyújt, részleges kamattámogatás vagy 
egyéves állami garancia mellett. 

A támogatási összegek fedezhetik az ellátási, gyártási, eladási, kivitelezési, 
szolgáltatási, bérkifi zetési, adó- és illetékbefi zetési költségeket, illetve más 
kötelezettségek rendezését az állami költségvetés felé.
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Az a célunk, hogy minden erdélyi magyar gazda modern és szakszerű módon gazdálkodjon. 
Azért dolgoztunk, hogy minél több befektetést eszközöljenek, ezért minden pályázati 
kiírásról időben értesítettük az önkormányzatokat, közbirtokosságokat és a gazdákat.

Azért is sokat tettünk, hogy a hegyvidéki, mostoha körülmények között élő gazdálkodók 
megkapják a megfelelő segítséget. Megemeltük a területalapú támogatásokat a hegy-
vidéki területeken, ugyanakkor új támogatási rendszereket dolgoztunk ki, mint a húsmar-
ha-támogatást az állattenyésztők számára. 

Mezőgazdaság
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Infrastrukturális beruházások

A válság ellenére fejlesztéseket és befektetéseket hoztunk Erdélybe. Kormányzati 
forrásokból segítettük önkormányzatainknak abban, hogy fejlesszék térségüket, 
városukat, községüket, falujukat. Új utak, csatornahálózatok, víz- és gázvezetékek 
jelentek meg Erdély-szerte. 

Teljesen felújítottuk a Székelyföldet átszelő 200 kilométeres útszakaszt. 
Beindítottuk a zöldházprogramot, amely közel 40 000 családnak jelent egészséges, 
megújuló energián alapuló fűtésrendszert. Erdély-szerte a legtöbb árvízvédelmi 
befektetést a 2010–2011-es időszakban valósítottuk meg.
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A gyereknevelés 
szabadsága
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Megtartottuk a kismamák kétéves gyereknevelési szabadsá-
gát – olyan törvény született, amely választási lehetőséget 
kínál számukra. Ha a család érdekei és lehetőségei azt 
kívánják, a kismama visszamehet dolgozni, de ha nem tud, 
vagy nem akar élni ezzel a lehetőséggel, továbbra is két évig 
támogatják a gyereknevelésben. 

Amikor határozottan kiálltunk a kétéves gyereknevelési 
szabadság megtartása mellett, azokra gondoltunk, akik a legin-
kább kiszolgáltatottak, akiket a leginkább sújtottak a megszorí-
tó intézkedések.

Az RMDSZ javaslatára eltörölték a közalkalmazottak bérpót-
lékainak visszafi zetési kötelezettségét. Az igazságtalan és 
anyagilag megterhelő döntés országszerte közel 300 000, 
helyi- és megyei önkormányzatban dolgozó közalkalmazottat 
érintett.

A közalkalmazottak 
védelme

biztonság
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TÖRVÉNYEKKEL
IDENTITÁSUNK VÉDELMÉBEN
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A törvényhozásban kiemelten kezelünk minden olyan jogszabályt 
és kezdeményezést, amelyek befolyásolják a Romániában élő 
magyar közösség mindennapjait. Az országos politika és döntésho-
zatal szintjén érvényesítjük magyar közösségeink érdekeit.

A Szövetség képviselői és szenátorai a gazdasági válság közepette 
ebben a törvényhozási ciklusban is kiemelt fi gyelmet fordítottak 
a szociális kérdésekre: idősotthonok és napközi központok 
támogatását, a nyugdíjrendszer költségvetésének kiegészítését 
javasoltuk. Közbenjárásunkra a közszállításban a kedvezménye-
zettek továbbra is megkapják az ingyenes vagy kedvezményes 
utazásokat biztosító szelvényeket.

Módosításokat nyújtottunk be a mezőgazdasági termelőket több-
letadóval sújtó adóügyi változások ellen. Az erdélyi megyékben 
kértük a kormány által fi nanszírozott fejlesztési projektek foly-
tatását és kiterjesztését. Törvénymódosítást kezdeményeztünk 
annak érdekében, hogy azokon a településeken, ahol a magyarok 
száma meghaladja a 20 százalékot, a lakosság anyanyelvén 
fordulhasson szakorvoshoz.

Kormányzásunk fájó kudarca, hogy nem tudtuk elfogadtatni 
a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt. Erről nem mondunk le: 
csak olyan törvényt támogatunk, amely a magyar emberek érde-
keit szolgálja, és szavatolja közösségünk kulturális autonómiáját. 
Az RMDSZ ezt vállalta, ehhez ragaszkodik.

következetesség



40 MINDIG A MAGYAROKÉRT

JOGAINK ÉS JAVAINK 

2012. június 29-én a buzăui bíróság a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium visszaállamosításáról hozott ítéletet. Két magyar 
embert három év börtönbüntetésre ítéltek, mert úgy gondolták, 
hogy az erőszakkal államosított épület visszajár jogos tulajdonosá-
nak. Markó Attilát és Marosán Tamást azért ítélték el, mert tisztes-
ségesen végezték munkájukat, a törvényt alkalmazták.

A bíróság igazságtalan és rendkívül veszélyes precedenst te-
remtő döntéséről haladéktalanul tájékoztattuk a közvéleményt. 
A Szövetség kezdeményezése nyomán páratlan közösségi össze-
fogásnak voltunk tanúi: egyházak, civilszervezetek, vállalkozások, 
a világ minden szegletében élő magyarok segítették és népszerűsí-
tették az ügyet. 51 722 személy aláírásával követelte az igazságot 
a Mikónak, Markónak és Marosánnak.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot azért hoztuk létre, hogy 
védelmet és eligazítást nyújtson minden olyan romániai magyar, 
természetes és jogi személynek, akit hátrányos megkülönböztetés 
ér a nemzetisége miatt. Az RMDSZ irodáiban működő jogszolgálat 
rögzíti a visszaéléseket, eligazítást nyújt az érintetteknek, és a 
lehetőségek függvényében biztosítja a jogorvoslatot. 
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Szeptember elsején Sepsiszentgyörgyön 25 000 magyar 
ember tüntetett. Az Igazság Napján egy emberként mondtuk: 
nem hagyjuk közösségünk tagjait meghurcolni, nem hagyjuk 
közösségünk javait elvenni.
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Elkobzott javaink 
visszaszolgáltatása

Az új restitúciós és kártérítési törvényt az RMDSZ elsősorban azért kifogá-
solta, mert a jelenlegi kormány tovább halogatja a kártérítések kifi zetését 
(2016 utánra), az új, pontrendszeren alapuló kártérítés bevezetése pedig 
nehézkes és átláthatatlan. Ennek ellenére úgy gondoltuk, a több éve stag-
náló visszaszolgáltatási folyamatot ki kell mozdítani a holtpontról. Ezért 
nem csatlakoztunk azokhoz, akik meg akarták a törvényt akadályozni. 

Az új törvény a természetben történő visszaadás és a méltányos kártérítés 
elvén alapul, és három éven belül le kívánja zárni a természetben történő 
visszaszolgáltatást. Ugyanakkor az RMDSZ változatlanul kiáll saját ter-
vezete mellett, amely az egyházi javak visszaadásának sajátos helyzetét 
szabályozná.

méltányosság
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Szimbólumaink védelme nemcsak a Szövetség, de minden magyar ember közös felelős-
sége. A székely lobogó védelmében tanúsított nemzeti szolidaritás példaértékű. Tavaly 
ősszel határozottan nemet mondtunk az igazságtalan támadásokra, hiszen nekünk 
törvényes jogunk használni saját szimbólumainkat, jelképeinket. Ez nem alkotmányelle-
nes, nem törvényellenes, és semmivel nem sérti a többségi lakosok egyéni vagy közösségi 
érdekeit. Ezek a szimbólumok a helyi közösségek identitását erősítik, és azt a sokszínűsé-
get fejezik ki, amely az egész országot gazdagítja.

Megvédjük a székely zászlót
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Egymillióan 
a kisebbségek 
védelméért
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Idén januárban az európai szintű kisebbségi szolidaritás jegyében meg-
állapodtunk abban, hogy közös erővel javítunk a nemzeti kisebbségek 
helyzetén.

Az Európai Polgári Kezdeményezés az elmúlt 50 év legnagyobb kitörési 
lehetősége a kisebbségvédelem terén. Ennek elindításáról együttműkö-
dési megállapodást írtunk alá a Dél-Tiroli Néppárttal (SVP) és az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN). Ennek keretében az európai 
uniós jog számos területét érintő szabályozási csomagot készítünk elő az 
európai nemzetiségek védelméért (az ún. Minority SafePack-et), amelyet 
csatolunk a kisebbségi állampolgári kezdeményezés szövegéhez. Ez olyan 
javaslatokat tartalmaz, amelyek minden korábbinál erősebb védelmet 
nyújtanak a kontinens kisebbségeinek, így az erdélyi magyarságnak is. 

A javaslatot első ízben az Európai Bizottságnál kell bemutatnunk. 
Amennyiben elfogadják, 12 hónap alatt egymillió aláírást kell gyűjtenünk 
legalább hét tagországban. Ezt követően az Európai Uniónak reagálnia kell 
a kisebbségi közösségek által megfogalmazott célokra.

szolidaritás
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ERŐS JOGÁLLAM 
ÉS DEMOKRÁCIA
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Alkotmánymódosítás

Új választójogi törvény 

Az alkotmánymódosítás során a Szövetség három elvet követ. Egyrészt vigyáznunk 
kell, hogy az eddig megszerzett kisebbségi jogok ne csorbuljanak. Másrészt az a 
célunk, hogy a nemzeti közösségeket államalkotó tényezőként ismerjék él, és ne 
másodrangú állampolgárként kezeljenek bennünket. Ezért javasoltuk az Alkotmány 
1-es cikkelyének módosítását. 

Harmadrészt azt kérjük, hogy az új alaptörvény hivatalos, regionális nyelvként 
fogadja el anyanyelvünket mindenütt, ahol jelentős számban élnek magyarok. 
Mi erős jogállamot, parlamentáris demokráciát és kisebb államapparátust akarunk. 

Egyszerű és átlátható választási rendszerre van szükségünk, amely biztosítja az 
arányos képviseletet és a politikai stabilitást. A kétkamarás parlamentre továbbra 
is szükség van, azonban szét kell választani a Képviselőház és a Szenátus hatáskörét, 
hiszen csak így indokolt a két ház működése. A képviselők és szenátorok megválasztásá-
nál vissza kell térnünk a megyei listás szavazásra.
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Régiók átszervezése

A jelenlegi fejlesztési régiók fékezik Románia gazdasági 
fejlődését. A Szövetség évek óta következetesen azt 
képviseli, hogy ezt a rendszert meg kell szüntetni, 
helyette kisebb, hatékonyabb régiókat kell kialakítani. 
A mai rendszer perverz hatással jár: segíti a fejlettet, 
és elnyomja a fejlesztésre szorulót. Ezt bizonyítják a 
statisztikai adatok, a gazdasági mutatók, valamint a 
támogatási összegek összehasonlítása. Az elmúlt hét 
évben a régiók közti szakadék nőtt: a gazdag vidékek 
erősödtek, a szegény régiók pedig leszakadtak. 

Van azonban, amin nem kell változtatni. Az RMDSZ nem 
támogatja a fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörrel 
való felvértezését, mert ezzel egy újabb bürokratikus 
szint ékelődne be a megyék és a kormány közé. Mi több, 
a döntések is egyre távolabb kerülnek az állampolgárok-
tól – nem a decentralizáció erősödne, hanem ellenkező-
leg, egy újabb központosításnak, visszarendeződésnek 
lennénk tanúi.

fejlődő Erdély
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ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 
Az RMDSZ, az erdélyi és a Kárpát-medencei 
magyarok közös érdeke, hogy Magyarország erős 
és hiteles legyen a régióban, tekintélye legyen 
Európában, mert akkor tudja segíteni a magyar 
közösségek érdekérvényesítését.
Kelemen Hunor, MÁÉRT, 2011. november 24.
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Partnerség és konzultáció

Az elmúlt két évben arra törekedtünk, hogy normalizáljuk az RMDSZ és 
a FIDESZ közti viszonyt, és fenntartsuk a partnerséget a magyarországi 
demokratikus értékeket képviselő pártokkal: az MSZP-vel, a KDNP-vel, az 
LMP-vel és az Együtt 2014 választási szövetséggel. 

Rendszeres konzultációt alakítottunk ki a miniszterelnökkel és a kormány 
vezető politikusaival. Sikerült összehangoltan fellépnünk, közösen csele-
kednünk olyan fontos nemzetpolitikai kérdésekben, mint a Mikó-ügy vagy a 
MOGYE helyzete.
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Kisebbségvédelem 
az Európai Néppárt 
programjában

Tizenöt állam- és kormányfő rész-
vételével zajlott az Európai Néppárt 
2012. októberi kongresszusa.
40 országból, több mint 1200 
küldött és meghívott érkezett 
Bukarestbe. Az RMDSZ nem 
csak társszervezője, de motorja 
volt a történelminek nevezhető 
eseménynek. 

Húsz év után először módosult 
a néppárt alapprogramja, melybe 
javaslatunkra külön fejezet került be 
a kisebbségvédelemről. Ezzel meg-
alapoztuk az uniós szintű átfogó 
kisebbségvédelmi jogi keretet, 
hiszen a módosítás a későbbiekben 
kötelező érvényű intézkedéseket 
jelent a tagállamok számára.
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erős partnerek

KELEMEN HUNOR A SZÖVETSÉG KÉT ÉVÉRŐL
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SZÖVETSÉG AZ 
ERŐS KÖZÖSSÉGÉRT

Az anyanyelvi oktatás közösségünk alappillére, megmaradásunk záloga. Arra 
biztatjuk a magyar vagy vegyes családokat, hogy gyermekeiket magyar iskolá-
ba, magyar osztályba írassák. Ezért indítottunk beiskolázási kampányt Minden 
magyar gyermek számít mottóval. 

A pedagógusok, az egyházak, a civil- és i� úsági szervezetek, továbbá a 
tanfelügyelőségek és a média segítségével a kampány széles körű közösségi 
összefogássá vált. 

Az idei tanévben 129 755 középiskolás tanul magyar 
nyelven. 2013. április végéig 9730 elsős iratkozott be 
magyar osztályba, ez az erdélyi kisiskolások 18 szá-
zalékát jelenti. Romániában több mint 170 önálló 
magyar oktatási intézmény működik, és mintegy 
450 iskolában tanítanak magyarul.
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minden magyar gyermek számít
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Az elmúlt 23 évben megszakítás nélkül építettük és erősítettük 
Erdély kulturális intézményeit. A Szövetség kezdeményezésére, 
a szakmával szoros együttműködésben Sepsiszentgyörgyön létre-
jött az Erdélyi Magyar Képzőművészeti Központ, amelynek cél-
ja összegyűjteni azokat a szétszórt, kallódó alkotásokat, amelyek 
meghatározták az erdélyi és a Kárpát-medencei magyar képzőmű-
vészetet. 2011-ben az RMDSZ kitartó munkájának köszönhetően 
Nagyváradon létrejött az önálló magyar Szigligeti Színház. 

Intézményépítés
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Kolozsvári 
Ünnepi 
Könyvhét

Számunkra kiemelten fontos mindazok elisme-
rése, akik alkotó, építő, szervező tevékenysé-
gükkel hozzájárulnak az erdélyi magyar kultúra 
megőrzéséhez, gyarapításához. 2013. január 
22-én, a Magyar Kultúra Napján adtuk át első 
alkalommal az RMDSZ által létrehozott, 
erdélyi magyar kortárs kultúráért díjat.

Az RMDSZ Főtitkársága és 
partnerei három éve szer-
vezik a Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhetet. A változatos 
kulturális programkínálat 
mellett magyar nyelven 
publikáló kiadók kínálják 
köteteiket a Mátyás király 
szülőháza előtti téren.

érték
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A szórványmagyarság védelme
Közösségünk megmaradásának záloga, hogy a szórvány ne tűnjön el, és a tömb megerősödjön, ne szór-
ványosodjon el. A Szövetség átfogó cselekvési tervet dolgozott ki a veszélyeztetett szórványközösség 
identitásának megőrzése érdekében. Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek segítik és megerősítik a 
szórványkollégium-hálózatot, támogatják az évek óta működő magyar házak tevékenységét, és biztosít-
ják az interetnikus környezetben megjelenő sajtótermékek fenntartható működését.

Épített örökségünk védelme a szórványban elő magyar közösségek identitásának megőrzését 
szolgálja. Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket programunkhoz eddig Brassó, 
Hunyad, Szeben és Temes megyei iskolák csatlakoztak. Lelkesedésüknek köszönhető, hogy az 
általuk „őrzött” épületek visszakerültek a köztudatba, bebizonyították, hogy egy örökbefogadott 
műemlék magyarság-szigetként működhet, ahol a magyar emberek találkozhatnak, együtt dolgoz-
hatnak, tervezhetnek.

November 15-ét, 
Bethlen Gábor 
születésének 
napját a Magyar 
Szórvány Napjává 
nyilvánítottuk.
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Communitas Alapítvány:
közösségi intézmények 
és programok támogatása

Az elmúlt két évben pályázati úton több 
mint kétezer magyar közösségi intézményt, 
szervezetet és programot támogattunk. 
A pályázati folyamat lebonyolítását 
a Communitas Alapítvány végzi, támogatási 
területei: kultúra, könyvkiadás, szórvány, 
i� úság és sajtó. 

Normatív működési támogatásban részesít-
jük a huszonegy legnagyobb magyar civil-
szervezetet, és évente mintegy negyven 
alkotói ösztöndíjat biztosítunk az irodalom, 
képzőművészet és fotográfi a, zeneművé-
szet, fi lm és televízió, illetve színházművé-
szet területén alkotó fi ataloknak.



A Szövetségi Állandó Tanács tagjai
Kelemen Hunor szövetségi elnök, 
Markó Béla szenátusi frakcióvezető, volt szövetségi 
elnök, Borbély László politikai alelnök, Biró Rozália, 
az SZKT elnöke, Borboly Csaba, az Országos 
Önkormányzati Tanács elnöke, Kovács Péter 
főtitkár, Máté András képviselőházi frakcióvezető, 
Balázs Béla Szeben megyei elnök, Bende Sándor, 
Hargita megye soros elnöke, Brassai Zsombor 
Maros megyei elnök, Décsei Attila Beszterce-
Naszód megyei elnök, Kiss Sándor Bihar megyei 
elnök, Kovács Attila Brassó megyei elnök, Pataki 
Csaba Szatmár megyei elnök, Seres Dénes Szilágy 
megyei elnök, Tamás Sándor háromszéki elnök, 
Winkler Gyula Hunyad megyei elnök, Székely István, 
a Kulturális Autonómia Tanács elnöke, Csóka Tibor, 
a Partiumi Regionális Önkormányzati Tanács 
elnöke, Péter Ferenc, a Székelyföldi Regionális 
Önkormányzati Tanács elnöke, Póka András-György, 
a Belső-Erdélyi Regionális Önkormányzati Tanács 
elnöke, Bognár Zoltán, a Szabadelvű Kör elnöke, 
Dudás Annamária, a Határok Nélkül Esélyegyenlőség 
platform elnöke, Szabó József, a Magyar I� úsági 
Értekezlet elnöke

Az RMDSZ megyei szervezeteinek elnökei 
(akik nem tagjai a SZÁT-nak)
Bálint Mihály, Krassó Szörény megye; Béres 
István László, Történelmi Máramaros terület; 
Bognár Levente, Arad megye; Budai Richárd, 
Bukarest; Halász Ferenc, Temes megye; Hapenciuc 
Adriana, Suceava megye; Kováts Krisztián, Fehér 
megye; Molnár Endre, Mehedinți megye; Pogár László, 
Bákó megye; Szántó Csilla, Vâlcea megye; dr. Székely 
Levente, Galac megye; Șerbănoaică Ilyés Klára, Gorj 
megye; Ughy István, Konstanca megye; 
Verestóy Attila, Udvarhelyszék terület; Vida Noémi, 
Nagybánya központú terület

A képviselőházi frakció tagjai
Máté András frakcióvezető, Antal István, dr. Bónis 
István, Borbély László, Cseke Attila, Erdei D. István, 
Fejér Ödön László, dr. Kelemen Atilla, Kelemen Hunor, 
Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Korodi Attila, Markó 
Attila, Márton Árpád, Moldován József, Molnár Zsolt, 
Seres Dénes, Szabó Ödön

A szenátusi frakció tagjai
Markó Béla frakcióvezető, Biró Rozália, Klárik László, 
Pataki Csaba, dr. László Attila, Tánczos Barna, 
Verestóy Attila, Végh Sándor

Európai Parlamenti képviselők
Sógor Csaba, Winkler Gyula

A Főtitkárság tagjai
Kovács Péter főtitkár, Balázs Attila gazdasági 
igazgató, Bodor László főtitkárhelyettes, 
a Program és i� úsági főosztály vezetője, 
Hegedüs Csilla kulturális kérdésekért felelős 
főtitkárhelyettes, Ilyés Gyula önkormányzatokért 
felelős főtitkárhelyettes, Magyari Tivadar 
oktatási főtitkárhelyettes, Székely István 
társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettes

Szövetségi Elnöki Hivatal
Nagy Zoltán igazgató, Vincze Lóránt külügyi titkár

Megyei tanácselnökök és alelnökök, 
megyeszékhelyi polgármesterek
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, 
Birtalan József, Hargita megye tanácsának alelnöke, 
Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, 
Csóka Tibor, Szilágy megye tanácsának alelnöke, 
Henning László-János, Kovászna megyei tanács 
alelnöke, Kiss Sándor, Bihar megye tanácsának 
alelnöke, Lokodi Emőke, Maros megye tanácsának 
alelnöke, Nagy József, Kovászna megye tanácsának 
alelnöke, Petres Sándor, Hargita megye tanácsának 
alelnöke, Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere, 
Riedl Rudolf, Szatmár megye tanácsának alelnöke



Elismerés és köszönet a Szövetségi Elnöki Hivatal, 
a Politikai Alelnöki Iroda, a Főtitkárság, a megyei 
és helyi szervezetek munkatársainak, a platfor-
moknak, valamint annak a sok száz önkéntesnek,  
mozgalmárnak, akiknek kitartó és odaadó 
munkája sikeressé és megbecsültté teszi 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. 

A kiadványt szerkesztette Kovács Péter, Nagy Debreczeni Hajnal, Kelemen-Czézár Éva, 
Porcsalmi Balázs és Porcsalmi Bálint.

A fényképekért köszönet Angyalosi Beátának, Biró Istvánnak, Banga Előd-Ernőnek, 
Boda Gergőnek, Csont Zsombornak, Haáz Sándornak, Henning Jánosnak, 
Kocsis B. Jánosnak és Vargyasi Leventének.

A kiadványt Könczey Elemér tervezte és Fazakas Botond tördelte.
Készült a kolozsvári IDEA nyomdában, igazgató Nagy Péter.

Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Elnöki Hivatala.
Készült az RMDSZ 11. kongresszusára.

2013




