
tervezet

Együttműködési keretmegállapodás

 

Tudatában annak,

hogy az erdélyi magyarság szülőföldjén való megmaradása közös cél, 

hogy ennek eléréséhez közösségi autonómiák megvalósítása szükséges, 

hogy  az  elmúlt  évtizedek  eredménytelensége  és  a  korrupció  miatt  az  erdélyi  magyar

szavazók közönye egész közösségünket sújtja,

hogy az erdélyi magyar politikának elsősorban közösségünk és szülőföldünk, Erdély érde-

keit kell szolgálnia, és nem a bukaresti központosítás és korrupció érdekeit,

hogy az erdélyi magyarok többszínű, plurális politikai csoportosulásokat, pártokat hoztak

létre,  elutasítva  ezáltal  az  egypártrendszert és  a  képviseleti  monopóliumra  való

törekvést,

hogy az erdélyi magyar politikai pluralizmus, sokszínűség elfogadása mellett a közös célo-

kért  való összefogás kiemelt fontosságú,

hogy közös érdekünk  az erdélyi magyar képviselet megtisztulása, és az, hogy közössé-

günk a korrupció árnyékától távol álló képviselőket választhasson,

hogy közös célunk egy erősebb, tömegerőt felmutatni tudó képviselet megválasztása,

hogy ezt a célt csakis a magyar pártok összefogásával lehet megvalósítani,

 

A Felek, 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt

(a továbbiakban MPP) egyrészt,

illetve

az Erdélyi Magyar Néppárt (a továbbiakban Néppárt) másrészt, 

az alábbiakban állapodnak meg:



I. Az erdélyi magyar politikai együttműködés vonatkozásában:

1. A felek szorgalmazzák az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ által 2009-ben

paritásos alapon létrehozott Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) munkájának

újbóli beindítását – javasolt határidő: 2016. január vége.

2. A Felek az  Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a  Székely Nemzeti Tanács valamint a

Partiumi  Autonómiatanács bevonásával  politikai  és  szakértői  munkacsoportokat

hoznak létre az autonómiatörekvések összehangolása és közös képviselete céljából

– javasolt határidő: 2016. február közepe.

3. A Felek, az erdélyi magyar civil társadalom mértékadó szervezetei bevonásával  közös,

önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményt hoznak létre a Nemzeti Kisebb-

ségek Tanácsán keresztül az erdélyi magyar közösségnek járó, pénzalap demokratikus

és átlátható felhasználása céljából – javasolt határidő: 2016. március vége.

4. A Felek kezdeményezik a közélet megtisztulását azáltal, hogy visszavonják a kinevezett

vagy választott tisztségekből a korrupciós vagy összeférhetetlenségi ügyekbe keve-

redett politikusokat – javasolt határidő: 2016. április végéig.

5. A Felek közösen működtetnek jogvédő és jogsegélyező intézményt az egyéni és közös-

ségi jogsértések monitorozására, valamint a magyarságukért jogsérelmet szenvedett

egyének, közösségek, szervezetek és intézmények jogi védelmére; vállalják továbbá,

hogy ennek érdekében közösen lépnek fel hazai és nemzetközi fórumokon – javasolt

határidő: 2016. május vége.

6. A Felek közösen lépnek fel az  egyházi, közösségi és egyéni ingatlanok  mihamarabb

történő tényleges visszaszolgáltatása ügyében.

7. A Felek közösen lépnek fel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kidolgozott erdélyi

gazdaságfejlesztési stratégia – a Mikó Imre Terv – érvényesítése érdekében.

II. A 2016-os választási együttműködés vonatkozásában:

8. A Felek vállalják, hogy nem állítanak korrupciós vagy összeférhetetlenségi ügyekben

érintett jelölteket,

9. A Felek közös választási pártot hoznak létre – saját politikai, értékrendi, jogi és szerke-

zeti identitásukat megőrizve, de élve az új párttörvény adta lehetőséggel –  Erdélyi

Magyar Szövetség (a továbbiakban EMSZ) néven. Ennek társelnökei az RMDSZ és

a Néppárt által jelölt egy-egy személy. Az EMSZ jelképeiben tartalmazza az őt alkotó

politikai szervezetek jelképeit. Az EMSZ alapszabályát és a bejegyzéshez szükséges

egyéb dokumentumokat a Felek képviselőiből  paritásos alapon összeálló munkabi-

zottság készíti  elő.  Döntéseit közös megegyezéssel hozza. A helyhatósági választá-

sokon elsősorban  a  szórványban  és  Közép-Erdélyben,  a  parlamenti  választásokon

pedig minden megyében a választási  párt  színeiben indulnak a magyar jelöltek.  –

javasolt határidő a bejegyzés elindításához: 2016. január vége.



10. Hargita és Kovászna megyékben, a helyhatósági választásokon, a Felek saját jelöltlis-

tákat indíthatnak.

11.  Azokban  a  megyékben,  illetve  településeken,  ahol  a  magyarság  számaránya 10%

alatt van, és az esetleges választási verseny a magyar képviselet létét veszélyezteti, a

Felek  vállalják,  hogy  kötelezően  közös  helyhatósági  jelöltlistákat állítanak  az

EMSZ jele alatt, amelynek összetételét és arányait a közösen szervezett előválasztás

eredményei határozzák meg.

12. A Felek bátorítják helyi szervezeteiket, hogy szervezzenek előválasztást minden olyan

településen,  ahol  a  közös  indulás  az  EMSZ  jele  alatt  a  képviselet  erősödéséhez

vezethet.

13.  A Felek  elfogadják  és  támogatják  Maros  megyei  szervezeteik Marosvásárhelyre

vonatkozó egyezségét és ennek megfelelően  közös koalíciós polgármester-jelöltet

és  tanácsosi  listát állítanak  a  helyhatósági  választásokon.  Ugyanakkor  a  Felek

fontosnak tartják és bátorítják a közös koalíciós jelöltlista állítását a megyei önkor-

mányzat megválasztása esetében is.

14. A Felek vállalják, hogy közösen indulnak az őszi parlamenti választásokon az EMSZ

színeiben.  A megyei  jelöltlisták  összetételét  és  a  képviseleti  arányokat  a  Felek  a

közösen szervezett előválasztások eredményei alapján határozzák meg. Az előválasz-

tások lebonyolításának szabályait paritásos munkabizottság dolgozza ki és terjeszti

jóváhagyásra a Felek illetékes vezető testületei elé.

15. A választások után kialakult testületekben a Felek saját frakciókat alakíthatnak, és saját

értékrendjük szerint fejtik ki képviseleti tevékenységüket. A Felek vállalják a fontos

döntések előtti egyeztetési kötelezettséget.

16. A Felek vállalják, hogy a parlamenti választások után kialakult helyzetben nem vesznek

részt  olyan  kormánykoalícióban,  amelynek  programjában  nem  szerepelnek  a

magyar közösség stratégiai érdekeit (autonómia, regionális átszervezés, anyanyelvű

oktatás, nyelvhasználati jogok) megjelenítő célok, illetve ha azokkal ellentétes célok

szerepelnek.  Az esetleges  kormányzati  szerepvállalásról  szóló  döntés  előtt  egyez-

tetnek.


