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Megállapodás az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek 

összehangolt képviselete és a parlamenti választásokon való 

együttműködés érdekében 

 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség között 

 

 

Kiindulva abból, hogy az erdélyi magyar politika mindenkori célja a teljes értékű erdélyi magyar 

társadalom megteremtése és politikai integritásának biztosítása; 

 

Tudatában annak, hogy az erdélyi magyarság kollektív identitásának megőrzése és gazdagítása, 

nyelvhasználati jogainak megtartása és szélesítése, valamint a belső önrendelkezésen alapuló 

közösségi autonómia-formák elismertetése szempontjából kulcsfontosságú az erre irányuló magyar 

politikai kezdeményezések egységes megjelenítése és következetes képviselete, ahogyan azt a felek 

a 2018 januárjában elfogadott közös politikai nyilatkozatban („Az erdélyi magyar politikai 

érdekvédelmi szervezetek közös állásfoglalása az autonómia-elképzelések összehangolásáról…”) 

megfogalmaztak és amelyet ezúton ismételten megerősítenek; 

 

Azon meggyőződés által vezérelve, hogy a közösségépítés mindannyiunk feladata és 

eredményessége értékelvű megközelítést igényel; 

 

Demokratikus értékként tételezve a politikai pluralizmust, ugyanakkor felismerve az abból eredő 

verseny korlátait egy számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség országos érdekeinek 

érvényesítése esetében; 

 

Egyetértve abban, hogy a közösségi önazonosságunk megvédése szempontjából egyik legfontosabb 

eszközünk az erdélyi magyar választópolgárok új egységbe szervezése, továbbá abban is, hogy az 

országos választásokon való közös fellépéssel bukaresti parlamenti képviseletünk erősebb lehet; 

 

Elismerve és kölcsönösen tiszteletben tartva politikai közösségeink önálló szervezeti identitását; 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban RMDSZ) és az Erdélyi Magyar 

Szövetség (a továbbiakban EMSZ) közösen indul a 2020. december 6-án megtartott parlamenti 

választásokon, aminek értelmében az RMDSZ képviselőházi jelöltlistáin két befutónak számító 

helyet biztosít az EMSZ Országos Bizottsága által kijelölt személyeknek. 
 

Az aláíró felek a továbbiakban a következőkben állapodnak meg: 

 

1. Az önkormányzatok szintjén: 

a. A felek vállalják, hogy konstruktív viszonyt alakítanak ki az ellenzékbe került 

önkormányzati képviselőkkel azokban a közigazgatási egységekben, ahol az általuk 

jelölt elöljárók vezetik az önkormányzatokat, annak érdekében, hogy a politikai alapú 

konfliktusok ne akadályozhassák a település, illetve a közösség fejlődését. 
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b. A felek vállalják, hogy – tiszteletben tartva a választópolgárok demokratikusan 

kifejezett akaratát – partneri viszonyt alakítanak ki az egyes települések vezetőivel azok 

pártpolitikai hovatartozásuktól függetlenül, ennek keretében pedig azonos módon, a 

méltányosság elvét is figyelembe véve biztosítják a közösségek fejlődésének feltételeit; 

a hatékony önkormányzati együttműködés érdekében a felek illetékesei igény szerint, 

kistérségi vagy megyei szinten létrehozzák és működtetik az intézményesített párbeszéd 

fórumait. 

c. A felek együttműködésre törekednek minden olyan közigazgatási egységben, ahol 

interetnikus környezetben kell a magyar érdeket érvényesíteni. 

d. A felek megválasztott önkormányzati elöljáróikon keresztül megjelenítik és képviselik 

Erdély és annak régiói, kiemelten a Székelyföld és a Partium sajátos fejlesztési, 

gazdasági és közigazgatási jogállásának ügyét. 

 

2. A kulturális és közösségépítő programok szintjén: 

a. A felek illetékes tisztségviselőiken keresztül törekednek arra, hogy a szövetségeikkel 

partner vagy semleges civil szervezetek a politikai szervezetekkel ápolt kapcsolataik 

miatt ne kerüljenek hátrányba – különös tekintettel az RMDSZ által ellenőrzött, a 

Nemzeti Kisebbségek Tanácsán keresztül a magyar közösségnek juttatott forrásokra – a 

különböző pályázati támogatásokhoz való hozzáférés során. 

 

3. Az oktatás és tanügy szintjén: 

a. Közös munkacsoportot hoznak létre, amelynek feladata egy, a romániai magyar oktatás 

reformját érintő törvénycsomag összeállítása; ennek parlamenti beterjesztését az 

RMDSZ frakciója magára vállalja és kiemelt ügyként kezeli tárgyalásai során. 

 

4. A nemzetpolitika szintjén: 

a. A felek képviselői a parlament elé terjesztik a Székelyföld Autonómia Statútum 

törvénytervezetét, amelyet az RMDSZ frakciója egységesen képvisel. 

b. A felek képviselői kidolgozzák és a parlament elé terjesztik a nemzeti jelképeink és 

anyanyelvünk szabad használatát biztosító törvénycsomagot. 

 

5. Az önálló, magyar érdekek mentén kialakított külpolitika szintjén: 

a. A felek egyeztetnek az erdélyi magyar ügyek külpolitikai képviseletének 

összehangolása érdekében; és ezeket az álláspontokat képviselik az európai 

pártcsaládok (az RMDSZ az Európai Néppárt, illetve az EMSZ/EMNP az Európai 

Szabad Szövetség) keretében. 

b. Az összehangolt külpolitikai stratégiában kiemelt szerepet kapnak az európai polgári 

kezdeményezések (Minority SafePack, Nemzeti Régiók). 

 

Mindezen célkitűzések elérése érdekében a felek kialakítják és intézményesítik országos szinten 

a rendszeres konzultáció keretét minden olyan kérdésben, amelyben közös fellépés szükségeltetik. 

 

 

 

 

 

Kelemen Hunor,        Mezei János, 

az RMDSZ elnöke        az EMSZ társelnöke 

 

 

 

Kolozsvár, 2020. november 2. 


