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I. Mit akar a romániai magyarság?

1. Hazát az országban. Románia a mi országunk is, de még mindig nem a hazánk. Olyan 
országot szeretnénk, amely hazája minden népének, minden polgárának. 2017-ben min-
denkinek be kell látnia: a nemzeti kisebbségek nem gyengítik Romániát, hanem erősítik azt. 
Mi olyan országban akarunk élni, amely nem csak megtűri, de elfogadja, tiszteli és megbe-
csüli az etnikai sokszínűséget.

2. Jogainkat az államnak kell megadnia, neki kell garantálnia azok alkalmazását is. 
Jogállamban akarunk élni, ahol a törvények egyértelműek, betartják és betartatják azokat. 
A jogállam demokráciát jelent, a hatalmi ágak valós szétválasztását és természetesen azt, 
hogy azok irányítják az országot, akiket az állampolgárok megválasztottak. A jogállam kö-
vetkezetesen harcol a korrupció ellen, de az erőszakszervezetek túlkapásait és visszaéléseit 
is bünteti. A jogállam védi az emberi jogokat, beleértve a kollektív jogokat is, elismeri, hogy 
az etnikai kisebbségek államalkotó tényezői az országnak, a politikai nemzet részeként, 
egyenrangú állampolgárként élhetnek, szabadon használhatják anyanyelvüket, kultúráju-
kat, és intézményeiken keresztül igazgathatják önmagukat.

3.	 Jövőnk	és	javaink	biztonságát a fejlődő, gyarapodó Erdély biztosítja. Itthon, szülőföldün-
kön akarunk boldogulni, élhető jövőt teremteni utódainknak. Ez jól fizetett munkahelye-
ket, versenyképes magyar oktatást, fenntartható fejlődést, értékeink megőrzését jelenti. 
Ha nem így történik, gyermekeink elvándorolnak, és nélkülük nincs jövő Erdélyben. Azt 
akarjuk, hogy mi döntsünk saját ügyeinkben, és ne Bukarestből mondják meg, hogy mi a 
jó nekünk. Több felelősséget, nagyobb döntési jogkört akarunk az önkormányzatoknak. 
Helyi szinten olyan felkészült, erős közösségeket kívánunk építeni, amelyek élni tudnak 
a lehetőségekkel.
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II. Az RMDSZ felelőssége és feladata

Az RMDSZ az egyetlen politikai szervezet, amely 1990 óta megszakítás nélkül a romániai ma-
gyarok érdekét képviseli. Az RMDSZ az egyetlen politikai erő Romániában, amely számára 
Erdély fejlődése prioritás, amely elkötelezett a széles körű decentralizáció és a regionális au-
tonómia mellett. Csak nekünk vannak politikai eszközeink és partnereink arra, hogy a magya-
rok hatékony képviseletét biztosítsuk a közigazgatásban, a központi és helyi intézményekben. 
A magyar emberek támogatásának köszönhetően ma erősebbek vagyunk az önkormányza-
tokban, és a parlamentben is arányának megfelelően képviseljük közösségünket.

A	Szövetség	legfontosabb	feladatai:

1.	 Kisebbségi	jogaink	védelme	és	bővítése.	Ennek legfontosabb eszköze a parlamenti kép-
viselet, de amikor szükséges, a politikai és közösségi nyomásgyakorlás eszközeit is hasz-
náljuk. 2017 az anyanyelvhasználat bővítésének éve: nyomon követjük a már megszerzett 
jogok alkalmazását, törvényeket módosítunk, új jogokat szerzünk. A közeljövőben a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálatot erdélyi egyetemeken oktató jogászokkal és joghallgatókkal 
kell megerősítenünk, olyan jogvédő hálózatot kialakítva, amely jelzi, esetenként orvosolja a 
jogsérelmeket, szakmai alapot és háttértámogatást nyújt a politikai döntéshozóknak.

2.	Az	erdélyi	magyar	társadalom	szervezése.	A szakmai és civilszervezetek, az egyházak 
partnerségével építettük fel és erősítettük meg társadalmi intézményrendszerünket. Az ál-
lami költségvetésből is finanszírozzuk az oktatási, kulturális, szociális intézményeket, a 
magyar médiát, a közösségi programokat. Az elkövetkezőkben országos hálózatba szer-
vezzük a közösségszervezőket, valamint biztosítjuk számukra a tudástranszfert és képzést. 
Az RMDSZ önkormányzati képviselőinek olyan átfogó képzésprogramot indítunk, amely 
megerősíti szakmai munkájukat és közösségvezetői készségeiket.

3.	Minden	 magyar	 egyéni	 jólétének	 és	 boldogulásának	 segítése.	 Önkormányzati és 
esetenként kormányzati eszközeinket arra használtuk, hogy fejlesszük, modernizáljuk a 
magyarlakta vidékeket. Az elkövetkezőkben a gazdaság fellendítésére, az önkormányza-
ti szolgáltatások fejlesztésére, valamint a vidéki infrastruktúra kiépítésére kell hangsúlyt 
fektetnünk. Az itthoni lehetőségek mellett olyan gazdasági programokat kell megvalósíta-
nunk magyarországi vagy európai finanszírozással, amelyek erdélyi magyar vállalkozások 
beindítását, fejlődését és új munkahelyek teremtését célozzák.



4

III. 2017–2019: A partnerségek erősítése

1. Az RMDSZ-t választásról választásra bizalmukkal tüntetik ki a magyar szavazók. Ez széles 
körű politikai legitimitást, ugyanakkor kötelezettségeket is jelent. Két évig nem kell válasz-
tások elé állnunk – viszont a közösségünk elé igen. Az	a	dolgunk,	hogy	megerősítsük	szö-
vetségünket	saját	közösségünkkel.	Ennek	továbbra	is	a	komoly	és	őszinte	párbeszéd	
az	alapja.

· A pedagógustársadalommal kialakított közös szakmai munka (tervezés, tájékoztatás, 
konzultáció) mintájára országos	szinten	elindítjuk	az	intézményes	párbeszédet	az or-
vosokkal és gyógyszerészekkel, mezőgazdászokkal, állattenyésztőkkel, vállalkozókkal, a 
szabadfoglalkozásúakkal és a kreatív iparágban dolgozókkal, az IT-szektorban dolgozó fi-
atalokkal, az építészekkel és építőmérnökökkel, épített és kulturális örökségünk védőivel, 
lelkészekkel és szociális szolgáltatásokat nyújtókkal, a turisztikai szolgáltatókkal.

· Újraindítjuk a széles körű társadalmi konzultációt segítő közösségi	fórumokat. Új mód-
szerekkel szólítjuk meg a társadalmat, olyan rendezvényeket szervezünk, amelyeknek 
egyértelmű a céljuk: hallgassuk meg az embereket, ne csupán az emberek hallgassák a 
közéleti szereplőket.

· Felhasználjuk a modern technológiák és közösségi hálók adta lehetőségeket, és megho-
nosítjuk	az	e-demokrácia	eszközeit	– újabb felületeket biztosítunk arra, hogy mindenki 
elmondhassa véleményét, beleszólhasson a döntésekbe, részt vehessen a közéletben.

· Az utóbbi időszakban nem mindig kapott kellő súlyt az RMDSZ tagsága, noha létszámát 
tekintve a Szövetség mindmáig a legnagyobb politikai szervezetek egyike Romániában. 
Ezen változtatni fogunk: kiemelten kezeljük az	aktív	tagok	közvetlen	tájékoztatását,	és 
folyamatosan bevonjuk őket döntéseinkbe; a helyi szervezeteinket és helyi vezetőinket 
megerősítjük, több feladatot és nagyobb felelősséget bízunk rájuk.

2. Nem elegendő a politikai pártokkal való párbeszéd és alkalmankénti megállapodás, ma-
gával	a	román	többséggel	kell	társadalmi	szerződést	kötnünk. Ennek alapja az 1918-as 
Gyulafehérvári nyilatkozat – a centenáriumot nem veszélyforrásként, hanem lehetőség-
ként kell látnunk. Románia egyesülésének 100. évfordulójára mi nem duzzogó, hivatlan 
vendégként készülünk, hanem emelt fővel, tiszta hangon mondjuk el: nem kérünk egyebet, 
mint a százéves ígéretek betartását, azt, hogy egyenrangú állampolgároknak tekintsenek, 
hogy szabadon használjuk nyelvünket, szimbólumainkat, tiszteljék hagyományainkat, hogy 
a minket érintő kérdésekben mi döntsünk, hiszen száz éve értékalkotó közössége vagyunk 
ennek az országnak. Ezt az új társadalmi szerződést három jogi keret szavatolhatja:

· Az	új	alkotmány. A modern Románia korszerű alaptörvénye államalkotó tényezőként is-
merje el a magyarságot, és az állampolgárt tegye első helyre, ne az államot.
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· A	kisebbségi	 kerettörvény. A kulturális autonómiát szavatoló jogszabály elfogadását 
újra a parlament napirendjére tűzzük. Ennek elfogadása jelent tartós megoldást arra, 
hogy magyarnak lenni, tanulni, magyarul művelődni ne a többség kegyén múljon.

· A	széles	körű	decentralizáció,	a	regionális	autonómia. A valós decentralizáció megte-
remti a feltételeit annak, hogy a kisebbségi közösségek nyelvi jogai önigazgatással, gaz-
dasági jogokkal egészüljenek ki. A mi javaink, adóink a mi igényeinket, gyarapodásunkat 
szolgálják, ne Bukarestét.

3.	A	partnerséget	európai	szinten	is	el	kell	mélyítenünk. Ennek egyik feltétele, hogy le-
bontsuk a teljes körű, példaértékű kisebbségvédelem hamis mítoszát, amelyet a hivatalos 
román álláspont hangosan képvisel. Az Európai Néppárt tagjaként folyamatosan és bát-
ran kell fellépnünk az állami félretájékoztatás és a közösségünket ért jogsértések ellen. 
Ugyanakkor erős partnerekre lesz szükségünk ahhoz, hogy az Unió megfelelő jogi keretet 
alakítson ki az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében. Tovább kell építenünk eddig is 
jónak mondható amerikai kapcsolatainkat, mert nagy szükségünk van arra, hogy nemcsak 
Brüsszel, hanem Washington is folyamatosan odafigyeljen az emberi és kisebbségi jogok-
ra, az etnikumközi viszonyokra mint térségünk stabilitásának egyik fontos feltételére.

· Tájékoztatás	és	lobbi. Az időszakos tájékoztatást folyamatos	kisebbségvédelmi	kam-
pánynak	kell felváltania. Ez messze túlmutat a magyar nyelvű kommunikáción, kifogásta-
lan minőségű angol vagy más nyelvű állásfoglalások és helyzetelemzések megszerkeszté-
sét jelenti, valamint hiteles,	megbízható	forrás	(honlap	és	közösségi	oldal)	kialakítását, 
amely egyértelmű, naprakész információkat nyújt a nemzetközi média és politikusok szá-
mára az erdélyi magyarok helyzetéről, problémáiról.

· Nemzetközi	 cselekvés.	A Minority Safepack kezdeményezése az európai kisebbségek 
jogait akarja intézményesíteni. Uniós szabályozást jelent az anyanyelv- és szimbólum-
használat, kisebbségi oktatás, kultúra, regionális politika, közképviselet, médiatartalom, 
valamint regionális-állami támogatáspolitikák területén. Európa hét tagországából legke-
vesebb egymillió aláírást kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy az uniós törvényhozás szint-
jére kerüljön ez a kezdeményezés. Az	RMDSZ	vállalja,	hogy	250	000	támogató	aláírást	
gyűjt	az	év	végéig.
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IV. 2017–2019 prioritásai:  
Nyelvi jogok alkalmazása és bővítése

Románia nem alkalmazza a kisebbségi nyelvi jogok többségét. Vannak törvények, de azokat 
nem tartják be. Az előírások nem pontosak, nem átláthatóak, nincsenek szankciók. Az RMDSZ 
törvénymódosításokkal akarja rendezni a visszás helyzeteket és bővíteni a nyelvi jogokat.

1.	 Nyelvi	jogok	bővülése. A választási kampányban azt a célt tűztük ki, hogy az egészségügyi 
és szociális intézményekben is lehessen magyarul segítséget, tájékoztatást kapni. Április 
elején a képviselőház megszavazta az RMDSZ kezdeményezését. Azokon a településeken, 
ahol a lakosság több mint húsz százaléka magyar vagy több mint 5000 magyar él, kötelező 
lesz magyar nyelven beszélő személyzetet is biztosítani a kórházakban, orvosi rendelők-
ben, sürgősségi ellátást biztosító intézményekben. A gyermek- és öregotthonokban ma-
gyarul beszélő orvost, segítőt, ápolót kell alkalmazni.

2.	A	törvények	betartatása.	Az áprilisban elfogadott törvény 2018-tól lép érvénybe. A követ-
kező időszak kihívása a törvény gyakorlatba ültetése, valamint ellenőrzése lesz. Az RMDSZ 
feladatai közé tartozik ezek monitorizálása is. Ki kell zárni a helyi politikai önkényt, jelentős 
pénzbírsággal és konkrét szankciókkal kell ösztönözni a nyelvi jogok betartását.

3. Javasoljuk a 20%-os	anyanyelv-használati	küszöb	10%-ra való csökkentését.

4.	Alternatív	küszöb	bevezetése: a Kisebbségvédelmi Keretegyezményben vállaltak szerint 
Romániának meg kell határoznia azt a minimális létszámot, amely indokolttá teszi a nyelvi 
jogok alkalmazását. 10 ezer lakos alatti településen a minimális létszám 300, 10–25 ezer 
között 500, 25−50 ezer között 1000, 50−100 ezer között 2000, 100 ezer lakos feletti település 
esetében pedig 10 ezer kell legyen a kisebbségi közösséghez tartózó személyek száma.

5.	Magyarul	is	tájékoztató	települések.	Településeink névtáblájának, az utcáknak, a közterüle-
teknek és intézményeknek a magyar nyelvű feliratozása a kötelező törvényes előírások ellené-
re sok helyen máig nem valósult meg, folyamatosan fellépünk a jogsértő gyakorlat ellen.

6.	 Szabadon	használhassuk szimbólumainkat. Azért harcolunk, hogy senkit ne büntesse-
nek meg, ha a székely zászlót kitűzi a polgármesteri hivatalra vagy ha más közösségi szim-
bólumainkat használja.

7.	 Magyar	nyelvű	ügyintézés. Amikor a polgármesteri hivatalhoz, adóhivatalhoz vagy iskolai 
beiratkozás esetén a tanfelügyelőséghez fordulunk, a formanyomtatványaik legyenek elér-
hetőek magyarul, lehessen azokat magyarul kitölteni és benyújtani. A közérdekű informá-
ciókhoz anyanyelvünkön is férjünk hozzá.

A jogszabályi feltételek pontosítása, bővítése mellett olyan mozgalmak	felkarolását	és	tá-
jékoztató	kampányok elindítását kezdeményezzük, amelyek az anyanyelv közigazgatásban 
való használatának fontosságát tudatosítják a magyar lakosok körében. Polgármestereinktől, 
tanácsosainktól azt várjuk el, hogy mutassanak példát a törvény alkalmazásában.
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V. 2017−2019 prioritásai:  
Gyermekközpontú anyanyelvű oktatást

Az elmúlt közel három évtizedben kialakítottuk a magyar anyanyelvű oktatás törvényi és in-
tézményi kereteit, és célkitűzésünk változatlanul az, hogy fiataljaink versenyképes tudást sajá-
títsanak el. Azért dolgozunk, hogy a szülők bizalommal írassák magyar iskolába gyermekeiket, 
és a pedagógusok is megfeleljenek az új kihívásoknak és a sokasodó elvárásoknak.

Az elmúlt év örvendetes és szomorú tapasztalatai egyaránt arra késztetnek, hogy kimondjunk 
új és megerősítsünk régebbi rendezőelveket:

· Az	RMDSZ	oktatáspolitikájának	központjában	a	gyermek	–	és	családja	áll.	Az oktatási 
intézményépítés után új kihívások előtt állunk: iskolahálózatok rendeződnek át, megvál-
toznak osztályok szakprofiljai, osztályokat és iskolákat vonnak össze vagy szüntetnek meg. 
Ezek a változások, a konfliktusos helyzetek kialakulásán túl, választás elé állítják a pedagó-
gustársadalmat, a politikai döntéshozókat, de elsősorban a diákokat és szülőket.

· Nyíltan,	egyenes	beszéddel	kell	szólni	oktatásunk	válságos	helyzeteiről is, mert csak 
így lehet kezelni az egyes problémákat. Esetenként vállalni kell a konfliktusokat a helyi szak-
mai és közösségi elittel, annak érdekében, hogy a gyermekek és szülők érdekeit tudjuk 
érvényesíteni.

·	A	tűzoltómunkát	fel	kell	váltani	megelőző	tevékenységre,	az	elodázó	magatartást	pe-
dig	a	hosszú	távú	tervezésre.	Az oktatás jelenti közösségünk jövőjét – ezért a magyar ok-
tatás támogatása, szélesítése, védelme, minőségének növelése egyik legfontosabb politi-
kai feladatunk. Az RMDSZ helyi és országos vezetőinek, szakpolitikusainak maradéktalanul 
vállalniuk kell az ez irányú döntések felelősségét.

· Az oktatás jelen kihívásainak megoldása, jövőjének módszeres alakítása érdekében tovább 
kell	erősíteni	a	helyi,	regionális	tervezést	és	döntéshozatalt. Az Ügyvezető Elnökség, a 
minisztérium és a szakmai szervezetek segítségével kulcshelyzetbe kell hozni a szakpolitika 
és a szakma helyi képviselőit. Az oktatást érintő gazdasági és demográfiai tényezők, de a 
politikai kapacitás, befolyás is régióról régióra változik, ezért helyi adatokon, tényeken ala-
puló tervezés szükséges. Erre lehetőséget ad, hogy az oktatási törvény valamelyest csök-
kenti a központosítást, a tanintézetek működtetését a helyi közösségekre bízza.

Tennivalóink:

1. A	2013−2015	között	kidolgozott	megyei	oktatási	terveket	aktualizálni	és	javítani	kell. 
Egységes módszertant vezetünk be a megyei szintű cselekvési tervek kidolgozására és fo-
lyamatos ellenőrzésére.

2. Ezt a munkát sokkal szélesebb	konzultációra alapozzuk: minden megyében, térségben 
egy szakmai-szakpolitikai testület alakult, amely minden fontos helyzetben ajánlásokat 
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fogalmaz meg az önkormányzatoknak és a politikai képviseletnek. A megyei	oktatási	ta-
nácsok	működési	elveit	és	döntési	kompetenciáit újra kell értékelni.

3.	 A	döntéseket	az	országos	szakmai-szakpolitikai	csoport	hatáskörébe	kell	utalni akkor, 
ha azok meghozatala meghaladja a helyi testületek kompetenciáit. Így akadályozható meg, 
hogy fontos, de konfliktusos döntéseket halogassanak.

4. A veszélyeztetett iskolák monitorizálását tovább folytatjuk. Az iskolák reális helyzetének 
felmérését és az ebben rejlő lehetőségek modellezését szeptemberig elvégezzük.

5. A román	nyelv	idegen	nyelvként	való	oktatása terén felgyorsítjuk a minisztériumi mun-
kát a speciális tantervek mihamarabbi elkészítése érdekében. A román tankönyvek minő-
sége kulcsfontosságú, ezért júniusban nyílt pályázatot hirdetünk román	tankönyvek	írá-
sára, amit az RMDSZ finanszíroz.

6. A törvény által előírt magyar oktatáskutató és -fejlesztő központ haladéktalan létrehozása.

7. A szakoktatás további fejlesztése, a meglévő szakoktatási központok fejlesztése, infrastruk-
túrájának korszerűsítése, technikai tantárgyak tankönyveinek biztosítása.

Az	oktatási	törvény	küszöbön	álló	módosítására készülve, széles körű szakmai és szakpo-
litikai konzultáció, és minden eddiginél jobban időzített döntések szükségesek. A törvénymó-
dosításkor a következő elveket követjük:

· a törvény egyetlen olyan tétele sem veszhet el, kaphat más értelmezési lehetőséget, amely 
már megszerzett oktatási jogainkat jelenti: kiemelt szorzók alkalmazása a fejkvóta kiszámí-
tásakor; Románia történelmének és földrajzának magyar nyelvű oktatása; a magyar vagy 
vegyes tannyelvű egyetemi tagozatok önállósága;

· a törvényben azokat a rendelkezéseket, amelyek nem eléggé egyértelműek, pontosítani kell, 
ha szükséges, ki kell egészíteni, és ahol lehet, garanciákkal ellátni: a létszám alatti osztályok 
működése, a magyar iskolák jogi személyiségének megőrzése, képviselőink helyének bizto-
sítása a megyei tanfelügyelőségekben, iskolák igazgatóságában, a minisztériumban;

· a szórványbeli magyar oktatás hatásosabb törvényi védelme: ingázás költségtérítése, isko-
labuszok biztosítása, szórványkollégiumok állami támogatása;

· ki kell dolgozni a nemzeti kisebbségek iskoláiban vagy osztályaiban alkalmazott román 
nyelvoktatásnak megfelelő érettségi rendszert, és biztosítani kell ennek egyenértékű vol-
tát a jelenlegi érettségivel.
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VI. 2017–2019 prioritásai:  
Vállalkozó fiatalok támogatása

Az erdélyi magyar közösség akkor lesz sikeres hosszú távon is, ha meg tudja tartani tehetsé-
geit, ha a fiatal magyarok itthon keresik a boldogulást. Erdély általuk lesz erősebb, gyarapodó 
közösség.

1. Kezdeményezzük a 35 éves vagy a 35 életévüket be nem töltött fiatalok által bejegyzett 
és működtetett egyéni, valamint kis- és középvállalkozások adózásának	teljes	átgondo-
lását. A vállalkozni akaró fiatalokat segíteni, bátorítani kell, nem pedig elijeszteni a cég 
bejegyzésétől:
· a 35 év alatti mikrovállalkozásokat működtetők esetében kezdeményezzük az osztalék-

adó eltörlését az éves 500 000 euró forgalomig;
· a 35 év alatti egyéni vállalkozók (PFA) ne fizessenek más adót, mint jövedelemadót;
· az egyszerűsített könyvelés bevezetését a fiatalok által működtetett vállalkozások első két 

évében.

2. Létrehozzuk a	Fiatal	Vállalkozók	Tanácsát, azzal a konkrét feladattal, hogy a lehető leg-
kedvezőbb feltételek megteremtésére tegyen javaslatot akár cégek alapítását, akár a kriti-
kusnak tekinthető első évek adózását illetően, illetve hogy dolgozzon ki törvénymódosító 
javaslatokat, állami vagy önkormányzati támogatási csomagokat. Akkor tudunk a legtöb-
bet tenni értük, ha közösen tervezünk és cselekszünk a fiatal gazdákkal, a szolgáltató ipar-
ágban, az IT-szektorban, a kreatív iparban dolgozókkal.

3. Kezdeményezzük és támogatjuk a megyei fiatal	vállalkozószövetségek	elindítását annak 
érdekében, hogy a fiatal vállalkozások minél teljesebb körű tájékoztatást kapjanak.

4. Ifjúsági szervezetek bevonásával tudatosító kampányokat (Startup Nation karaván mintá-
jára) kell szervezni minden olyan programról, amely elősegíti a fiatal vállalkozások bejegy-
zését, és bemutatja a fenntarthatóság feltételeit.

5. Kezdeményezzük a Start-up	inkubátorházak létrehozásához szükséges források elkülö-
nítését az Üzleti környezetért, Kereskedelemért és Vállalkozásokért Felelős Minisztérium 
költségvetésén belül.

6. Forrásalapot különítünk el kisvárosokban (50 000 lakos alatt) létrejövő coworking	iroda-
házak	működtetésére. Támogatjuk az innovatív vállalkozói terek létrehozását, amelyek 
az ország nagyvárosaiból vagy külföldről hazaköltöző egyéni vállalkozók és kisvállalatokat 
működtető fiatal szakemberek együttműködését hivatott erősíteni.

7. Növeljük a Communitas Alapítvány pályázati keretét, amelyből fiatal gazdák és vállalkozók 
tapasztalatcseréit,	kiállításokon	való	részvételét támogatjuk.
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8. Kezdeményezzük, hogy a cégbíróságokon (ORC) Zöld	Vonalat, valamint minden megyei és 
városi pénzügyi hivatalban Infopontokat működtessenek induló vállalkozásoknak ingye-
nes tanácsadás céljából (tevékenységi körök helyes kiválasztása, cég könyvelését érintő 
kérdések stb.).

9. A	szakképzés	megbecsülése.
· Olyan információs hálózat kialakítására van szükség, amely azonosítja, hogy melyik szak-

terület küzd munkaerőhiánnyal, majd ezen információk alapján össze kell hangolni a 
munkaerőpiacot a szakiskolák szakirányainak kialakításával.

· A németországi példát követve szorgalmazzuk, hogy részesüljenek munkabéradó-ked-
vezményben azok a vállalkozások, amelyek inasokat alkalmaznak.

10. Versenyképes	diplomát. Kezdeményezzük, hogy adókedvezményt kapjanak azok a vállal-
kozások, amelyek munkatapasztalattal nem rendelkező egyetemisták részére képzettsé-
güknek megfelelő állást ajánlanak.

11. A	fiatal	családok	támogatása.
· Támogatjuk a részmunkaidős foglalkoztatás kiterjesztését. Nem lehet többé a munkavál-

lalás akadálya az, ha fiatalok gyermeket akarnak nevelni. Az anyák munkaerő-piaci integ-
rációját maximálisan támogatjuk.

· Támogatjuk a családi adózás bevezetését. Ma a fiatalok számára a gyermekvállalás nem 
könnyű feladat. Azért, hogy ezt megkönnyítsük, olyan adózást szorgalmazunk, ahol a dol-
gozó családok a gyermekek számával növekvő jövedelemadó-kedvezményben részesül-
nek. A családi adózás megteremti a gyermekvállalás feltételeit a fiatalok számára.



KONGRESSZUSI
HATÁROZATOK
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Biztos jövőt az erdélyi gazdáknak, az erdélyi vidéknek!

Tudatában annak, hogy egyes tagállamok mezőgazdasága és vidéki térségei különböző fejlett-
ségi szinten vannak, és ennek megfelelően, különböző beavatkozási eszközöket igényelnek;

Aggodalommal figyelve az erdélyi vidék fiatalságának elvándorlását annak következtében, 
hogy a vidéki közösség hátrányos helyzetben van a városi környezethez viszonyítva;

Hangsúlyozva, hogy a vidékfejlesztési politikában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatoknak 
jelentős szerepük van, hiszen több millió romániai állampolgár ezúton biztosítja megélhetését 
és munkahelyét;

Meggyőződve arról, hogy a helyi fejlesztésben, a szükséges kapacitás kialakításában a LEADER-
nek, valamint a helyi igényeknek kiemelt szerepük van, mivel a fejlesztési eszközök csak úgy 
válhatnak hatékonnyá, ha igazodnak a fejlesztési igényekhez, és nem fordítva;

Figyelembe véve a Cork 2.0 Európai Vidékfejlesztési Konferencia zárónyilatkozatának szellemi-
ségét, a nyilatkozat aláíróinak üzenetét és az Európai Bizottság elkötelezettségét a szubszidia-
ritás elve és a politikai tervezés egyszerűsítése és átláthatósága mellett;

Figyelembe véve ugyanakkor az erdélyi magyar gazdák és érdekvédelmi szervezeteik, a törté-
nelmi magyar egyházak, közbirtokosságok és mezőgazdasági szövetkezetek, önkormányzati 
vezetők, tisztségviselők, vidékfejlesztési szakemberek, tervezők, kivitelezők véleményét;

Határozottan	fenntartjuk	és	támogatjuk	a	következőket:

A KAP céljainak megvalósítása érdekében elengedhetetlen az EGYSZERŰSÍTÉS uniós és orszá-
gos szinten is. Ennek elsősorban azt kell szolgálnia, hogy a pályáztatási rendszer ne a vesszők 
és iktatószámok vég nélküli és formális összehasonlítgatását jelentse, hanem az alapinfra-
struktúra és az alapszolgáltatások kialakítása egy átlátható, objektív kritériumrendszer rend-
szer alapján legyen igényelhető. A részletes, igényes, hatékony tervezésre sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni, mint eddig.

Az ARÁNYOSSÁG és a SZOLIDARITÁS elvét úgy kell összehangolni a 2021 utáni periódusban, 
hogy a kis- és a nagygazdaságok testreszabott rendszerhez férjenek hozzá, azaz a nagyok 
elsősorban pénzügyi eszközöket érjenek el, míg a kisgazdaságok esetében a jövdelempótlás 
és -kiegészítés legyen meghatározó.

A KAP IRÁNYÍTÁSÁNAK	REFORMJA	 révén Romániában elsősorban a megyei koordináció-
val és stratégiai tervezéssel is erősíthető térségi, kistérségi együttműködési formákat és kez-
deményezéseket kell előnyben részesíteni (infrastruktúra, gazdaság, közösség és környezet 
esetén egyaránt) – de ennek „felülről” is kell érkeznie: a Bizottság és a főigazgatóságok által 
kiadott, hivatkozható dokumentumokban, iránymutatásokban.



13

· Az Európai Unió közvetlen (területalapú és kiegészítő) támogatási rendszerének fenntar-
tása elengedhetetlen a 2021 utáni tervezési időszakban, mert enélkül számos közép-eu-
rópai és kelet-európai gazdának likviditási és jövedelmezőségi gondjai támadnak, és fon-
tolóra veszi mezőgazdasági tevékenységének felszámolását.

· Továbbra is kiemelten fontos a vidéki közösségek és települések identitásának megerősí-
tése, a vidéki területeket minden korosztály számára vonzóvá kell tenni a foglalkoztatási 
és megélhetési szempontoknak megfelelően. Ezért elengedhetetlennek tartjuk a vidéki 
települések infrastrukturális fejlesztésének támogatását, aminek hiányában a diverzifi-
kált gazdasági élet megvalósítása és a mezőgazdasági ágazat korszerűsítése lehetetlen-
né válik.

· A vidéki erőforrásokban rejlő kapacitás maximális kihasználása végett továbbra is kiemel-
ten kell kezelni az alulról felfelé építkező kezdeményezéseket, és biztosítani kell számukra 
a szükséges erőforrásokat.

· Különös figyelmet kell fordítani a természetvédelmi és egyéb védettség alatt álló terüle-
teken tevékenykedő gazdákra, többletkötelezettségeikkel összhangban lévő, differenciált 
támogatási és kompenzációs rendszert kell biztosítani nekik. 

Felkérjük Románia Kormányát, Mezőgazdasági Minisztériumát és európai parlamenti kép-
viseletét, hogy határozottan foglaljon állást, teremtsen lehetőséget a romániai jogrendben 
és közigazgatásban, valamint az uniós agrár- és vidékfejlesztési politikában a hazai vidéken 
lakó polgárok érdekeinek érvényesítésére, a jelen dokumentumban leszögezett elveknek 
megfelelően.

RMDSZ 13. Kongresszus, 
Zilah, 2017. május 13.
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Minority Safepack – európai eszköz jogaink védelmében

Az Európai Unióban 60 millió ember él kisebbségben, ebből mi, erdélyi magyarok alkotjuk a 
legnagyobb közösséget. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség legfontosabb feladata az 
erdélyi magyar közösség jogainak kiharcolása és megtartása azért, hogy méltón élhessünk 
szülőföldünkön. Ahhoz, hogy ezt a harcot megvívjuk, hogy eredményeinket ne vegyék el tő-
lünk, partnerekre van szükségünk az országban és az Európai Unióban is. 

Az RMDSZ meggyőződése, hogy a kisebbségvédelmet nem lehet a tagállamok belügyének 
tekinteni. Az államok eltérő módon, különböző szintű jogokat fogadtak el és alkalmaznak 
mindmáig. Az EU területén ugyanazoknak az emberi jogoknak és ugyanazoknak a kisebbségi 
jogoknak kell érvényesülniük, ezt pedig csak egy közös EU-s szabályozás szavatolhatja. Célunk 
egymillió európai polgár aláírásával meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy a nemzeti kisebb-
ségeket egyértelmű törvényekkel kell védeni, identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat ápolni. 
Véleményünk szerint a különböző nyelvi, nemzeti, etnikai közösségek békés együttélése, az 
identitásukhoz szükséges jogi normák kialakítása közös európai felelősségünk, és az Európai 
Unió jövője nagymértékben függ attól, hogy ezekre az identitás-kérdésekre sikerül-e közösen 
megfelelő válaszokat adnunk. 

Az RMDSZ helyes döntést hozott, amikor a Minority Safepack indítványozójaként és alapító-
jaként az őshonos nemzeti kisebbségek EU-s védelmének kialakítására a polgári kezdemé-
nyezés jogi eszközének használatát javasolta. Az RMDSZ és alapító partnerei − az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), a Dél-Tiroli Néppárt (SVP) és a Nemzetiségi Ifjak 
Szervezete (YEN) − 2011 eleje óta hosszú utat tettek meg a kezdeményezés előkészítésében. 
A legnagyobb kisebbségi ernyőszervezet, a FUEN égisze alatt kidolgozott Minority SafePack 
elnevezésű európai polgári kezdeményezés mögött ott áll az Európai Unió valamennyi ősho-
nos kisebbsége és nyelvi csoportja. 

A Minority SafePackben megfogalmazott javaslatok védik nyelv- és szimbólumhasználati jo-
gainkat, támogatják nemzeti kultúránkat és hagyományainkat, egyenlő bánásmódot bizto-
sítanak a többségi társadalommal szemben, és lehetővé teszik, hogy az EU beavatkozzon, 
ha az erdélyi magyarságot vagy bármely más kisebbségi közösséget jogtiprás éri az állam 
részéről.

A Minority SafePack elfogadása érdekében a kisebbségek európai szintű összefogására van 
szükség: egy év alatt egymillió aláírásnak kell összegyűlnie legalább hét EU-s tagállamból, 
ezért felkérjük a Szövetség európai parlamenti képviselőit, parlamenti frakcióit, területi és 
megyei szervezeteit, önkormányzati vezetőit és tanácsosait, platformjait, Nőszervezetét, a 
MIÉRT-et, valamint a Romániában élő többi nemzeti kisebbséget, hogy aktívan vegyenek részt 
a 2018 márciusáig tartó aláírásgyűjtésben. Az RMDSZ javasolja ugyanakkor, hogy az Európai 
Néppártban, a Nőszervezet révén az EPP Womenben, a MIÉRT révén a YEPP-ben népszerűsít-
sük a kezdeményezést, és igyekezzen minél több támogatót megnyerni.

Az RMDSZ kéri az erdélyi magyar civil társadalmat, történelmi magyar egyházainkat, min-
den, magyar közösségünk sorsáért felelősséget érző szervezetet és személyt, hogy legyen 
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a partnerünk ebben a sorsfordító kezdeményezésben, támogasson minket, járuljon hozzá az 
aláírásgyűjtés sikeréhez.

Az RMDSZ a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma vé-
leményezésének alapján indítványozza, hogy a Minority SafePack aláírásgyűjtési kampány és 
az azt követő EU-s jogalkotás legyen nemzetpolitikai cél, amelyet egyöntetűen támogatnak 
Magyarországgal együtt a külhoni magyar közösségek és szervezeteik, a nyugat-európai ma-
gyar diaszpóra és azok érdekképviselete.

Ne a többség jóindulatán múljon, mennyire érezhetjük otthon magunkat szülőföldünkön! 

RMDSZ 13. Kongresszus, 
Zilah, 2017. május 13.
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A nők elleni erőszak nem magánügy,  
hanem közös ügyünk! 

Romániában minden harmincadik másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente 
pedig több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. Ez tarthatatlan, sür-
gős változásra van szükség. 2017 a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai éve, ami 
még inkább erősíti az RMDSZ elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeljük ezt a kérdést. 

Az RMDSZ Nőszervezete NEEEM! (Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom) címmel kampányt indí-
tott, amelynek célja a megelőzés, a jelenség visszaszorítása, a bántalmazott nők védelme és 
az elkövetők szigorúbb büntetése. Három fő feladatunk van: a tájékoztatás, a tudatosítás és a 
törvénymódosítás. 

Idén figyelemfelkeltő akciókat, konzultációkat és tájékoztató tevékenységeket szervezünk: or-
szágszerte iskolai tájékoztatósorozatot, ahol szakemberek rendhagyó osztályfőnöki órákon 
tudatosítják a diákokban, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak semmilyen formája nem elfo-
gadható. Emellett egy nőknek szóló önvédelmi tanfolyam beindítását is szorgalmazzuk. Mivel 
az állam által kínált megoldások nem elegendőek, nem nyújtanak sem azonnali, sem hosszú 
távú biztonságot és perspektívát az áldozatoknak, az RMDSZ olyan törvénymódosítást nyújt 
be a parlamentben, amely előírja a bántalmazó azonnali távoltartását, illetve szigorítja az erő-
szak büntetését. 

A nők elleni erőszak visszaszorítása nemcsak a nők ügye, hanem a férfiaké is, az egész kö-
zösségé. Mentalitásváltásra van szükség a romániai társadalom minden szintjén. Az RMDSZ 
kongresszusa kiáll a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom mellett. A kongresszusi küldöttek 
vállalják, hogy segítik a mozgalom munkáját, fellépnek a környezetükben előforduló agresszió 
ellen, támogatják az ügyben évek óta tevékenykedő civilszervezetek munkáját.

RMDSZ 13. Kongresszus, 
Zilah, 2017. május 13.




