
Autonómiát, politikai érdekképviseletet, nemzeti közösséget
Határozat az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozásáról

Mi, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Küldöttgyűlése, 

azon meggyőződés által vezérelve, hogy népünk számára az önmegvalósítás és a teljes 
értékű emberi élet kerete a nemzet, mint megtartó és értékadó közösség, 

fontosnak tartva azt, hogy  közösségünk értékei megmaradjanak, gyermekeink saját 
nyelvünk, kultúránk, hagyományaink szellemében nevelkedjenek, hogy nemzeti közösségként 
létezzünk és fejlődjünk,

tudatában annak, hogy ezen célok megvalósításához elengedhetetlen a közösségi –
kulturális és területi alapú – autonómia intézményrendszere, amely által magunk dönthetünk 
a sorsunkat, létünket érintő kérdésekben.

megállapítva ugyanakkor azt, hogy az elmúlt húsz esztendő kevéssé vitt bennünket 
közelebb ehhez a célhoz, mivel a közösségünk politikai képviseletét ez ideig ellátó szervezetek 
egyike sem töltötte be kellő módon az erdélyi magyarság önrendelkezésének kivívását célzó, 
elsőrendű hivatását és feladatát

Választmányunk indítványa alapján  szerint  elhatározzuk:

1. Egyetértünk a Választmány azon álláspontjával, hogy az erdélyi magyar nemzeti 
közösség politikai érdekképviseleteként szükség van egy új politikai szervezet – az Erdélyi 
Magyar Néppárt – létrehozására. 

2. A létrehozandó Erdélyi Magyar Néppártnak a jelen határozat preambulumában 
megfogalmazott értékrend fundamentumára kell épülnie.

3. Az Erdélyi Magyar Néppártnak olyan befogadó gyűjtőpártnak kell lennie, amelyben 
minden, az említett értékeket magáénak valló, közösségi szerepvállalása során nem 
kompromittálódott, az erdélyi és az egész Kárpát-medencei magyarság sorsa iránt elkötelezett
magyarnak meg kell találnia a helyét, függetlenül attól, hogy korábban melyik magyar 
szervezet keretében tevékenykedett.

4. Felhatalmazzuk a Választmányt arra, hogy 2011. január végéig döntsön a szervezet 
bejegyzését kezdeményező testület összetételéről, továbbá adjon mandátumot és támogatást 
ezen testület tagjainak a bírósági bejegyzéshez szükséges lépések megtételére.

5. Megbízzuk az Elnökséget, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az erdélyi magyar 
politikai és civil szervezetekkel az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum újraszervezéséről, 
hogy az valóban a Magyar Összefogás: a párbeszéd, a konszenzuskeresés és az 
autonómiaformák kivívása érdekében történő közös cselekvés intézménye lehessen.

6. Megbízzuk az Elnökséget azzal is, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt bírósági 
bejegyzéséig, a magyar történelmi egyházak és a civil társadalom bevonásával 
kezdeményezzen tárgyalásokat egy olyan jövőbeli választási együttműködés kialakításának 
lehetőségéről, amely a veszélybe került magyar parlamenti és helyenként az önkormányzati 
képviselet biztosítását hivatott szolgálni.

Székelyudvarhely, 2010. december 4.
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