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Magyar Nemzet 
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Továbbra sem tudni, mikorra hívja össze Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Magyar 

Allandó Értekezlet (Máért) következő ülését. A határon túli magyar szervezetek már a 

tavaly decemberi népszavazás után tanácskozást sürgettek a kialakult helyzetről, 
mindhiába.  

Az elutasítás eredményeként a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egyeztetésre 

szólította a kisebbségben élő magyarok szervezeteit. Januárban Szabadkán megalakult 

a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma, amely a múlt hét végén tartotta második 
ülését, ezúttal Bécsben.  

HTMSZF tanácskozás Bécsben  

A szervezet ismételten elégedetlenségét fejezte ki a Máért összehívásának folyamatos 

halasztása miatt, s záródokumentumában kérte a tanácskozás időpontjának mielőbbi 
rneghatározását, valamint a határon túli magyar szervezetek bevonását a napirendi 

pontok kialakitásába, az értekezlet előkészítésébe.  

A bécsi találkozó zárónyilatkozata szerint ezentúl a nyugat-európai és az amerikai 

magyar szervezeteket hivatalosan is bevonják a közös munkába. Markó Béla, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének javaslatára a kovetkező 

tanacskozást ősszel, Erdélyben tartják.  

A résztvevők egyetértettek abban, hogy - mint Duray Miklós fogalmazott - gazdátlan a 

magyarság. Megallápították: a Máért tavaly novemberi sikertelensége, majd a 

decemberi népszavazás teremtette meg azt a helyzetet, amely a nemzetpolitika 
kérdéseiben a Karpát-medencei és a nyugati magyarságot közelebb hozhatja 

egymáshoz.  

Ismételten megfogalmazódott a kettős állampolgarság igénye. Ebből a helyzetből a kiút 

a kettős állampolgárság intézményének a bevezetése. Meg kell találni azt a lehetséges 
megoldást, amely elfogadható Magyarországnak és a határon túliaknak egyaránt" - 

nyilatkozta a Duna Televiziónak Kasza József, a VMSZ elnoke.  

Még tart a Máért előkészítése a szakbizottságok üléseivel, nyilatkozta az MTI-nek a 

Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. Szabó Vilmos a következő Máért ülés 
várható időpontját firtató kérdésre annyit mondott, hogy annak meghatározására az 

említett szakbizottsági üléseket követően kerül majd sor.  
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HTMSZF tanácskozás Bécsben 
Duna TV 
2005. június 12.  

A hétvégén Bécsben tartották a januárban Szabadkán megalakított Határon 

Túli Magyar Szervezetek Fórumának újabb tanácskozását. A találkozó 

zárónyilatkozata szerint ezentúl a nyugat-európai, és az amerikai magyar 
szervezeteket hivatalosan is bevonják a közös munkába.  

Gazdátlan a magyarság - így fogalmazott a kétnapos bécsi találkozón Duray Miklós. A 

felvidéki politikus szerint a Világszövetség széthullása, a MÁÉRT tavaly novemberi 

sikertelensége, majd a decemberi népszavazás teremtette meg azt a helyzetet, amely a 

nemzetpolitika kérdéseiben a kárpát-medencei és a nyugati magyarságot közelebb 
hozhatja egymáshoz.  

A bécsi találkozónak az az üzenete, hogy végeredményben a nyugati illetve a 

kisebbségi magyarok érdekeit vegyék figyelembe. Ezek szabják meg a lépést, ne pedig 

a mindenkori magyar kormány vagy a pártok - mondta Deák Ernő, a Nyugat-Európai 
Magyar Országos Szervezetek Szövetségének elnöke.  

A találkozón kiderült, hogy a problémák eltérnek ugyan Európában vagy Amerikában, a 

célok azonbanközösek, ez pedig a túlélés. Latin-Amerikában a legfőbb gondot a tanár- 

és paphiány okozza. Hiába kérnek az egyháztól segítséget, az idős magyar papok 
helyére nem érkezik utánpótlás. A találkozó résztvevői szerint a nemzetstratégia 

számos eleme okoz a jövőben még gondot, így a nemzeti vízumról is az a véleményük, 

hogy az nem az otthonmaradást, hanem az elvándorlást segíti majd. A határon túli 

magyar politikusok közül valamennyien vallják: csak a kettős állampolgárság jelent 
megoldást.  

- Ebből a helyzetből a kiút a kettős állampolgárság intézményének a bevezetése. Itt kell 

megtalálni azt a lehetséges megoldást az elkövetkező időkben, amely elfogadható úgy a 

Magyarországnak, mint a határ vagy délvidéki magyarok számára - nyilatkozta Kasza 

József, a VMSZ elnöke. Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
elnökének javaslatára a következő tanácskozást még az ősszel, Erdélyben tartják.  

 

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SZERVEZETEK FÓRUMA BÉCSI TANÁCSKOZÁSÁNAK 

ZÁRÓNYILATKOZATA 

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának tagszervezetei 2005. június 11.-12.én a 
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének meghívására Bécsben 

találkoztak. A tanácskozás résztvevői kölcsönösen tájékoztatták egymást az 

országaikban élő magyar közösségek helyzetéről.  

1/ A jelenlévők kifejezésre juttatták, hogy a nyugati magyarságot a nemzet szerves 
részének tekintik, s hogy szervezeteik jelentős mértékben hozzájárulnak az egységes 

magyar nemzet felemelkedéséhez.  

A HTMSZ Fóruma meghallgatta felvételi kérelmüket, s a következő szervezeteknek - 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, Észak-Amerikai Országos 

Szervezetek Szövetsége, Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége - 
elfogadta teljesjogú tagságát.  

A Fórum résztvevői javasolják, hogy ezek a szervezetek váljanak a MÁÉRT teljes jogú 

tagjává.  



2/ A tanácskozás résztvevői elégedetlenségüket fejezték ki a Magyar Állandó Értekezlet 

összehívásának folyamatos halasztása miatt, s határozottan kérik az összehívás 

időpontjának mielőbbi meghatározását, valamint a határon túli magyar szervezetek 

bevonását a napirendi pontok kialakításába és az értekezlet előkészítésébe.  

3/ A Fórum résztvevőinek meggyőződése, hogy a magyar-magyar kapcsolattartás, a 

nemzet egységének megőrzése, az autonómiaformák kiépítése és az európai integráció 

kiterjesztése és elmélyítése fontos eszköze annak, hogy a Magyarország határain túl 

élők legfontosabb törekvésüket - a szülőföldön való megmaradást - megvalósíthassák.  

4/ A tanácskozás résztvevői tudomásul veszik a Magyar Országgyűlés által elfogadott 

állampolgársági törvényt, amely enyhíti az eddig megalázó hivatali eljárást a magyar 

állampolgárságért folyamodó külföldi magyarok számára. Ugyanakkor a Magyarország 

határain kívül élő magyarok a szül őföldön való megmaradást tekintik elsődleges 
céljuknak. Továbbra is szorgalmazzák a magyar állampolgárság jogfolytonosságának 

helyreállítását minden magyar számára.  

5/ A bécsi találkozó résztvevői a leghatározottabban elitélik a délvidéki magyarság 

elleni szerb támadásokat és tettlegességeket, amelyek azt követően is folytatódnak, 

hogy az európai és amerikai testületek határozottan állást foglaltak ebben az ügyben. 
Hasonlóképpen a legerélyesebben elitélik a vajdasági magyar közösség legnagyobb 

támogatottságot élvező pártja, a VMSZ és annak vezetői ellen indított, előre kitervelt és 

összehangolt állami lejáratási kampányt, és egyöntetű támogatásukról biztosítják a 

VMSZ-t és annak vezetőit. Továbbra is kérik a nemzetközi fórumok és a magyar 
kormány határozott kiállását a vajdasági magyar közösség ügyében.  

6/ A bécsi tanácskozás résztvevői döntöttek arról, hogy soron következő ülésüket az 

RMDSZ meghívására Erdélyben tartják ez év őszén.  

Bécs, 2005. június 12.  

 

A bécsi tanácskozás aláírói:  

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), Takács Csaba ügyvezető elnök 

Magyar Koalíció Pártja (MKP), Duray Miklós alelnök 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), Kasza József elnök 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), Brenzovics László alelnök 

Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ) Horvátországból, Tomasic Korina ügyintéző 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK), Tomka György elnök 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), Deák Ernő 
elnök 

Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ), Kunckelné 

Fényes Ildikó elnök 

Észak-Amerikai Országos Magyar Szervezetek Szövetségét (ÉAOMSZSZ), Somorjai 
Ágnes elnökségi tag 

Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF), Papp Tamás alelnök 

Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Társaság (EMKTT), Komlóssy József alelnök 

 

 

 



A bécsi tanácskozás további résztvevői: 

RMDSZ, Markó Béla elnök 

MKP, Kravda József 

VMSZ, Dudás Károly 
NYEOMSZSZ, Haulik Krisztina (DMOSZ) 

NYEOMSZSZ, Bihari Szabolcs 

NYEOMSZSZ, Radda István 

NYEOMSZSZ, ifj. Klement Kornél 
NYEOMSZSZ, Wurst Erzsébet 

LAMOSZSZ, Benedek László  

 


