
2.2. Memorandum tervezet

A Romániai Magyar Nemzeti Közösség Belsô Önrendelkezésérôl

Dr. Csapó I. József — 1992

Alkotmánymódosító javaslatok

l. Szakasz 

(1) „Románia szuverén, független, egységes és oszthatatlan állam.”

2. Szakasz 

(1)

(a) változat: „Az állam alapja a nép egysége.”

(b) változat: „Az állam alapja a román nemzet egysége az együtt élô nemzeti közös-

ségekkel.”

3. Szakasz 

(1) „Az állam elismeri és garantálja valamennyi nemzeti kisebbség, nemzeti közösség

identitásának ápolásához, fejlesztéséhez és továbbhagyományozásához való jogát a

gazdasági, politikai, kulturális élet minden területén.”

(3) „A nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek, elnyerhetik a politikai szubjektum mi-

nôséget és a személyi autonómiához való jogot. Ez a jog kiterjed az Alkotmány által

meghatározott, közjogi személyiséggel rendelkezô saját intézmények létrehozására.”

(4) „ A személyi autonómiával rendelkezô nemzeti kisebbség, nemzeti közösség, az elôzô

bekezdésben meghatározott intézményei révén gyakorolja az állam által átruházott

hatásköröket az oktatás, a kultúra, a társadalmi tevékenység, a tájékoztatás és az anya-

nyelvhasználat terén.”

(5) „ Az elsô bekezdésben meghatározott módon, a nemzeti kisebbség, nemzeti közösség

saját határozatai alapján szabályozza az oktatási, kulturális, szociális, tájékoztatási te-

vékenységét. Az anyanyelvhasználat terén, az állami végrehajtó hatalommal együtt,

kidolgozza a nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek anyanyelvhasználatára vonat-

kozó kódexet. Azon régiókban, valamint településeken, ahol a nemzeti közösség a la-

kosság számának több, mint 10 százalékát képezi, a közéletben anyanyelvét is hivata-

los nyelvként használhatja.”

AUTONÓMIÁK ÉS AUTONÓMIATÖREKVÉSEK

262

AUTONÓMIATÖREKVÉSEK …



(6) „A személyi autonómiával rendelkezô nemzeti kisebbséghez, nemzeti közösséghez

tartozás egyéni elhatározás eredménye, és e döntésnek az állampolgárra nem lehet

semmiféle hátrányos következménye. Ezen elhatározását illetôen senki nem kötelez-

hetô nyilatkozatra.”

7. Szakasz 

(2) „Az állam támogatja a nemzeti közösségek és anyanemzetük közötti kapcsolatok elô-

segítését, a közös határvonallal rendelkezô közösségek közötti kapcsolatokat.”

(3) „Egy adott régióban vagy településen élô, a népesség számához viszonyítva egyszerû

többségben levô nemzeti közösség a helyi önigazgatási, illetve a területi alapon mû-

ködô regionális autonómiát gyakorolja, és anyanyelvét is hivatalos nyelvként használ-

ja.”

30. Szakasz 

(7) „Törvény tiltja az ország, a nemzet, a nemzeti közösségek és a számbeli etnikai kisebb-

ségek rágalmazását, valamint az agresszív háborúra, a nemzeti, faji, osztály vagy val-

lásgyûlöletre buzdítást, a diszkriminációra vagy erôszakra felbujtást.”

32. Szakasz 

(3) „A számbeli etnikai kisebbséghez, nemzeti közösséghez tartozó személyeknek joguk

van anyanyelvükön tanulni, illetve e nyelven oktatásban részesülni minden szinten.”

(5) „A fizikai személyeknek, szervezeteknek, társaságoknak joguk van felekezeti és ma-

gánintézeteket létesíteni és fenntartani.”

120. Szakasz 

(1) „A helyi közigazgatási egységekben, ahol a számbeli kisebbséghez, nemzeti közösség-

hez tartozó személyek a lakosság számához viszonyítva egyszerû többségben vannak,

e közösségek az önigazgatási autonómiát gyakorolják.”

(2) „A szomszédos helyi önigazgatási autonómiák regionális önigazgatási autonómiák

létrehozására társulhatnak, ahol az egyszerû többségben levô nemzeti közösség a te-

rületi alapon mûködô, nemzeti közösségi régió autonómiáját gyakorolja.”

(3) „A számbeli etnikai kisebbségeknek, nemzeti közösségeknek az önigazgatás terén,

identitásuk képviseletében gyakorolt autonómiájuk megnyilvánul a helyi autonómia

alapelveinek érvényesítésében az oktatás, a kultúra, a szociális kérdések, a tájékozta-

tás és az anyanyelvhasználat terén.”

(4) „A számbeli etnikai kisebbségek, a nemzeti közösségek területi alapon mûködô, nem-

zeti közösségi régióra kiterjedô autonómiája megnyilvánul a szabad és periodikus vá-

lasztásokkal létrehozott konzultatív, jogalkotó és végrehajtó szervek mûködésében.”
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A Romániai Magyar Nemzeti Közösség Belsô Önrendelkezése

1. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség a magyar nemzet része, s mint politikai szubjektum

személyi autonómiával rendelkezô államalkotó tényezô. A romániai magyarság, mint politikai

alany, azonos a számszerû kisebbségben levô magyar nemzeti közösséggel, amelynek a román

állam keretében történelmi és területi hagyományai vannak és joga etnikai, kulturális, nyelvi,

vallási identitásának megôrzése, érvényesítése, fejlesztése. A személyi autonómiával rendelke-

zô magyar nemzeti közösséghez tartozás egyéni elhatározás, amelybôl nem származhat semmi-

féle hátrány.

2. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösséghez tartozó állampolgárok-

nak joguk szabadon kifejezni, megôrizni és fejleszteni etnikai, kulturális, nyelvi, vallási identitá-

sukat, és megôrizni, fejleszteni kultúrájuk minden formáját, az akaratuk ellenére történô asszi-

miláció veszélye nélkül.

3. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség etnikai, kulturális és vallási identitásának érvényesítése

a történelmi és területi helyzetének megfelelô autonómiaformák gyakorlása révén valósul meg.

4. Szakasz

A politikai szubjektumként létezô romániai magyar nemzeti közösség a személyi autonómi-

át gyakorolja. E személyi autonómia kiterjed az állam által átruházott hatáskörökre az oktatás, a

kultúra, a szociális tevékenység, a tájékoztatás és az anyanyelvhasználat terén.

5. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösség valamennyi joga részét képe-

zi az egyetemes emberi jogoknak, s mint ilyen a nemzetközi együttmûködés hatáskörébe tarto-

zik. A fenti bekezdésben feltüntetett rendelkezés megfelel a nemzetközi elvárásoknak, és nem

tekinthetô az állam belügyének.

6. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô romániai magyarságnak joga van a létét érintô minden

fenyegetés elleni védelemre. Az államhatalmat gyakorlóknak törvényes képviseletük révén meg
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kell elôzniük és meg kell tiltaniuk a politikai, szociális, kulturális, gazdasági asszimilációt, a ma-

gyar nemzeti közösséghez tartozó személyek eltávolítását munkahelyükrôl, megsemmisítésüket

népirtással vagy bármilyen más módon.

7. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô romániai magyar nemzeti közösségnek, valamint az

ezen etnikumhoz tartozó személyeknek joguk van a szülôföldjükhöz, történelmi hagyományaik

megôrzéséhez és fejlesztéséhez.

8. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösséghez tartozó személyek joga:

a. az anyanyelv szabad használata a magán- és a közéletben;

b. saját egyesületeket, szervezeteket, oktatási, kulturális, vallási intézményeket létesíteni

és fenntartani, megkapva mindehhez az állam pénzügyi és szakmai segítségét;

c. a saját oktatási rendszer létrehozása, az anyanyelv használata a közigazgatásban, ki-

váltképpen a helyi adminisztrációban és a bíróságon;

d. rendelkeznie az anyanyelvû oktatást lehetôvé tevô intézményeivel és formáival min-

den szinten, figyelembe véve a népességet és a kulturális hagyományokat, az etnikum

földrajzi elhelyezkedését, az anyanyelvû oktatást;

e. gyakorolni vallását, beleértve a vallási kegytárgyak beszerzését, birtoklását és haszná-

latát, valamint anyanyelven a felekezeti iskolákban való tanulást;

f. létrehozni és megtartani az egymás közötti korlátlan kapcsolatot az országhatáron be-

lül és a határokon túl, így a Magyar Köztársaság állampolgáraival, akik a magyar nem-

zethez tartoznak, közös kultúrával és vallással rendelkeznek;

g. magyar nyelven információkat terjeszteni és kicserélni, ezen értesülésekhez hozzáfér-

ni;

h. saját szervezeteket és társaságokat létrehozni, kormányon kívüli nemzetközi szerve-

zetek tevékenységében részt venni;

i. ott, ahol a nemzeti közösség a lakosság számának több, mint 10 százalékát képezi, a

közéletben anyanyelvét is hivatalos nyelvként használni;

j. egyénileg vagy a nemzeti közösség más tagjaival közösen jogait gyakorolni, ezen jogok

eredményeinek gyümölcsöztetésére;

k. egyenlô feltételek között hozzájutni munkahelyhez, a népesség megoszlásának ará-

nyában közhivatali állásokhoz.

9. Szakasz

A helyi közigazgatási egységekben, ahol a magyar nemzeti közösséghez tartozó személyek a

lakosság számához viszonyítva egyszerû többségben vannak, e közösség az önigazgatási auto-

nómiát gyakorolja.
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A romániai magyar nemzeti közösség az önigazgatás terén identitása képviseletében gyako-

rolt autonómiája megnyilvánul a helyi önkormányzás alapelvének érvényesítésében, az oktatás,

a kultúra, a szociális kérdések, a tájékoztatás és a nyelvhasználat terén.

10. Szakasz

A szomszédos helyi önigazgatási autonómiák regionális helyi önigazgatási autonómiák lét-

rehozására társulhatnak, ahol az egyszerû többségben levô nemzeti közösség a területi alapon

mûködô, nemzeti közösségi régió autonómiáját gyakorolja.

A magyar nemzeti közösségi régió területi alapon mûködô autonómiája kiterjed a szabad és

periodikus választásokkal létrehozott konzultatív, határozathozó és végrehajtó szervek mûkö-

désére.

11. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösségnek joga van kormánytámogatásra a helyi diszkriminá-

ló gyakorlatból származó problémák megfogalmazásához és megoldásához.

12. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség szorgalmazza a kisebbségi közösségek egymásközti, a

többség közössége és az etnikumok közötti, a szomszédos, közös határvonallal rendelkezô kö-

zösségek közötti kapcsolatok bátorítását, a helyi feszültségek kialakulásának megelôzése és az

esetleges konfliktusok békés rendezése érdekében.

13. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség, mint személyi autonómiával rendelkezô politikai

szubjektum, közvetlen tényezô a Románia és a Magyarország közötti együttmûködés, megértés,

kölcsönös bizalom és biztonság erôsítésében.

14. Szakasz

A személyi autonómiával rendelkezô romániai magyar nemzeti közösségnek joga van képvi-

seltetnie magát a törvényhozói, végrehajtói, bírói hatalomban és a tanácsadói szervekben.

A választókörzetek valamint a helyi közigazgatási területek kijelölése nem sértheti a szemé-

lyi-, önrendelkezési-, nemzeti közösségi régióra vonatkozó autonómiával rendelkezô romániai

magyarság kollektív jogainak megnyilvánulását és gyakorlását.
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15. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösségnek joga van legitim képviselôi révén részt venni a köz-

ügyekben, a közigazgatási döntések meghozatalában.

Szükség van a magyar nemzeti közösség védelmét szolgáló intézkedésekre, amelynek joga

van a döntéshozó és végrehajtó testületeken keresztül részt venni a kormányzószervek, a belföl-

di és nemzetközi nem kormányszintû szervek határozatainak elôkészítésében.

16. Szakasz

Az államnak határozottan, félreérthetetlenül el kell ítélnie a totalitarizmust, a faji- és etnikai

gyûlöletet, az antiszemitizmust, a xenofóbiát.

Az államnak intézkednie kell olyan törvények meghozataláról, amelyek megfelelnek a nem-

zetközi követelményeknek, amelyek nélkülözhetetlenek a magyar nemzeti közösség jogainak el-

ismeréséhez, alkalmazásához.

17. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség védelmi mechanizmusába foglalja:

a. a személyi, kollektív és állami panaszokat;

b. az állami jelentéseket;

c. a viták békés úton való rendezését.

A Magyar Nemzeti Közösség Személyi Autonómiája

18. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösségnek, mint politikai szubjektumnak, joga van a személyi

autonómiára.

19. Szakasz

A magyar nemzeti közösség autonómiája kiterjed mindazokra a fizikai és jogi személyekre,

amelyek az önrendelkezés jogán kijelentik, hogy ezen autonómiához tartoznak.

20. Szakasz

A magyar nemzeti közösség személyi autonómiája a 4. szakaszban feltüntetett hatáskörök-

ben érvényesül, amelyek nélkülözhetetlenek a kollektív jogok gyakorlásához. E célból a románi-

ai magyarságnak, mint személyi autonómiájú politikai szubjektumnak, határozathozói (tör-

vényhozói) kompetenciával is kell rendelkeznie.
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21. Szakasz

A személyi autonómiájú magyar nemzeti közösség anyagi forrásai az állami költségvetés és

egyéb források, amelyek arányosak a romániai magyar etnikumú állampolgárok hozzájárulásá-

val a költségvetési jövedelemhez.

A romániai magyarság szervezeteitôl és egyesületeitôl a múltban az állam által elkobzott in-

gatlanokat természetben vagy pénzértékben visszajuttatják a személyi autonómiájú magyar kö-

zösségek, illetve a jogutódok tulajdonába.

22. Szakasz

A személyi autonómiájú romániai magyar nemzeti közösség jogi személy, amelyet a válasz-

tott Önkormányzati Tanács képvisel.

23. Szakasz

A személyi autonómiájú romániai magyar nemzeti közösség Önkormányzati Tanácsa jóvá-

hagyja az önkormányzati statútumot és szabályzatot, kidolgozza a végrehajtást szavatoló hatá-

rozatokat.

24. Szakasz

A személyi autonómiájú magyar nemzeti közösség Önkormányzati Tanácsát általános, köz-

vetlen, egyenlô és titkos szavazással választják meg. A választáson részt vesznek a szavazati jog-

gal rendelkezô magyar etnikumú állampolgárok. A választásokat a Romániai Magyar Demokra-

ta Szövetség szervezi, azokon a területeken, ahol magyarok laknak.

A képviseleti arányt és a választások levezetését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség El-

nöksége által kidolgozott útmutató szabályozza.

25. Szakasz

A személyi autonómiájú romániai magyar nemzeti közösség önkormányzatának célja jogai-

nak érvényesítése és védelme.

26. Szakasz

A romániai magyar nemzeti közösség személyi autonómiájának döntéshozó testülete az Ön-

kormányzati Tanács.
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27. Szakasz

A személyi autonómia önkormányzati feladatainak teljesítôje a Romániai Magyar Demokra-

ta Szövetség.

A Magyar Nemzeti Közösség Önigazgatási Autonómiája

28. Szakasz

A helyi közigazgatási egységben, ahol a magyar etnikumú állampolgárok a lakosság számá-

hoz viszonyítva egyszerû többségben vannak, a magyar nemzeti közösség az önigazgatási auto-

nómiát gyakorolja.

29. Szakasz

A helyi közigazgatási egységekben, ahol a magyar nemzeti közösség az önigazgatási autonó-

miát gyakorolja, a közigazgatási tanácsot a lakosság nemzeti összetétele szerint választják meg.

30. Szakasz

Az önigazgatási autonómiával mûködô közigazgatási egységekben a törvényekkel összhang-

ban szavatolják az egyenjogúságot minden állampolgárnak.

31. Szakasz

Az önigazgatási autonómiát gyakorló magyar nemzeti közösség hatáskörébe tartozik:

a. a terület- és településfejlesztés;

b. a gazdasági tevékenység fejlesztése;

c. a lakosság közös szükségleteinek kielégítése az infrastrukturális hálózat, a kommuná-

lis intézmények kiépítése és mûködése terén;

d. a környezetvédelem;

e. a mûvelôdési intézmények — múzeumok, könyvtárak, színházak, stb. — fej-

lesztése;

f. a lakosság szociális és egészségügyi szükségleteinek kielégítése;

g. az oktatási intézmények fejlesztése;

h. az állampolgárok és az etnikai csoportok jogainak tiszteletben tartása;

i. a közrend és a közlekedésbiztonság szavatolása;

j. a különbözô szociális szolgáltatások kiépítése.
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32. Szakasz

Az önigazgatási autonómiát gyakorló magyar nemzeti közösség széleskörû autonómiával

rendelkezik a hatáskör betöltésének módszereit, eszközeit illetôen.

33. Szakasz

Az önigazgatási autonómia a magyar nemzeti közösség azon jogára és tényleges képessége-

ire vonatkozik, amely saját felelôsségére és a helyi közigazgatási egység lakosainak javára, a köz-

gondok nagy részének megoldására irányul.

34. Szakasz

A magyar nemzeti közösség önigazgatási autonómiája teljes hatáskörrel rendelkezik bármi-

lyen kezdeményezésben, ami az egyetemes emberi jogok és a kollektív jogok gyakorlására irá-

nyul.

35. Szakasz

Az önigazgatási autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösség hatáskörének teles érté-

kûnek kell lennie, mely hatáskört a központi és a regionális hatalom nem korlátozhatja.

36. Szakasz

Az önigazgatási autonómiát gyakorló magyar nemzeti közösségnek fellebbezési jogra van szük-

séges hatásköre szabad gyakorlásához, a helyi autonómia alapelvének tiszteletben tartásához.

37. Szakasz

Az önigazgatási autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösség által lakott helyi köz-

igazgatási egységek határait csakis a helyi közösségek elôzetes konzultációja vagy népszavazás

eredményeként lehet megváltoztatni.

38. Szakasz

Az önigazgatási autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösség a helyi szükségleteknek

megfelelôen határozza meg belsô igazgatási struktúráját.

39. Szakasz

Az önigazgatási autonómiával rendelkezô magyar nemzeti közösségnek joga van saját pénz-

ügyi forrásokra, amelyeket hatásköre gyakorlása során szabadon használhat fel.
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40. Szakasz

Az állami költségvetésbôl az önigazgatási autonómiát gyakorló magyar nemzeti közösségnek

juttatott anyagi források felosztásának módjáról ki kell kérni a közösség véleményét.

A Magyar Nemzeti Közösségi Régió Autonómiája

41. Szakasz

A magyar nemzeti közösségi régió területi alapon mûködô autonómiája a 10. szakaszban

meghatározott módon nyilvánul meg.

42. Szakasz

A magyar nemzeti közösség önigazgatási autonómiáinak magyar nemzeti közösségi régióba

társulásáról a helyi önigazgatási autonómiák határoznak, vagy a nemzeti közösség legalább 100

tagjának javaslatára meghirdetett népszavazás dönt.

43. Szakasz

Az önigazgatási autonómiák társulásából létrejött regionális körzet neve Magyar Nemzeti

Közösségi Régió.

44. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régió önkormányzati hatásköre kiterjed:

a. a vallásra és a közoktatásra;

b. a gazdaságra és a szociális ügyekre;

c. az egészségügyre;

d. a hírközlésre;

e. az igazságszolgáltatásra és a közbiztonságra;

f. a pénzügyekre;

g. a személyi autonómia és az önigazgatási autonómia hatáskörébe tartozó egyéb terü-

letekre.

45. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régióban egyenrangú hivatalos nyelv a román, a magyar és

esetenként a területen élô más etnikum vagy etnikumok nyelve.

AUTONÓMIÁK ÉS AUTONÓMIATÖREKVÉSEK

271

AUTONÓMIATÖREKVÉSEK …



46. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régióban teljes mértékben tiszteletben tartják az egyetemes

emberi jogokat, valamennyi etnikum kollektív jogait.

47. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régió szervei:

a. Tanácsosok Gyûlése;

b. Területi Tanács;

c. Elnök.

48. Szakasz

A Tanácsosok Gyûlése tagjait 4 évre választják, a következô hatáskörökkel:

a. jóváhagyja a statútumot;

b. soraiból megválasztja a Területi Tanács tagjait;

c. soraiból megválasztja az elnököt;

d. meghatározza a Magyar Nemzeti Közösségi Régió költségvetését;

e. ellenôrzi és összehangolja a helyi önigazgatási autonómiák kapcsolatait.

49. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régió Tanácsosok Gyûlése által jóváhagyott Statútuma megha-

tározza:

a. a területi alapon mûködô autonómia szerveibe történô választások módját;

b. a Tanácsosok Gyûlése összehívásának és mûködésének módját;

c. a Magyar Nemzeti Közösségi Régió autonómiájának alapszabályzatát;

d. a régió elnöki hivatalának szervezését;

e. az önkormányzati közigazgatás nyelvhasználatának szabályzatát;

f. a Magyar Nemzeti Közösségi Régió autonómiájának gyakorlását.

50. Szakasz

A Területi Tanács hatásköre:

a. kidolgozza az önkormányzat statútumát és a Tanácsosok Gyûlése elé terjeszti;

b. végrehajtja a Tanácsosok Gyûlése által hozott határozatokat;

c. felügyeletet gyakorol a területi önkormányzat munkájában;

d. gyakorolja a Magyar Nemzeti Közösségi Régió statútumában meghatározott hatás-

kört.
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51. Szakasz

A Magyar Nemzeti Közösségi Régió Elnöke:

a. gondoskodik a törvényeknek, a kormányrendeleteknek, a Területi Tanács határozata-

inak betartásáról;

b. a belföldi és a külkapcsolatokban képviseli a Magyar Nemzeti Közösségi Régió érde-

keit;

c. közvetítô hatáskört tölt be a helyi önigazgatási autonómiák között.

*

A kollektív jogok elismerését, elismertetését, a különbözô autonómia formák érvényesülését

lehetôvé tevô alkotmánymódosító és törvénymódosító törekvések megfelelnek a Románia által

is aláírt nemzetközi egyezményeknek és dokumentumoknak.

Románia integrálódásának az Európai Közösségekbe magába kell foglalnia a romániai ma-

gyar nemzeti közösség problémáinak demokratikus keretek közötti megoldását is. 
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