
 
 

Székelyföld Autonómiastatútumának kiegészítésre vonatkozó javaslat 
 

- Tekintettel arra, hogy kiemelt fontosságú, hogy Székelyföld autonómiájára 
vonatkozóan egyetlen, mindenki által elfogadott törvénytervezet létezzen. 

 - Figyelembe véve, hogy a Székely Nemzeti Tanács által 2004 január 17.én elfogadott 
törvénytervezet nem tartalmaz az igazságszolgáltatásra vonatkozó előírást, ellenben az 
RMDSZ tervezete igen.  

- Belátva, hogy az igazságszolgáltatás a társadalom fontos intézménye,  
-  A székely székeknek közigazgatási alegységként való létrehozása indokolttá teszi az 

igazságszolgáltatás átszervezését is,  
- Tekintettel arra, hogy szükséges a magyar nyelv jogállásának a jelenleginél 

pontosabb meghatározása az autonóm régió területén 
 

A Székely Nemzeti Tanács 
javaslatot tesz a statútum kiegészítésére az alábbiak szerint: 

 
I. 
 
A statútumnak a magyar nyelv használatára vonatkozó 10. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 
Jelenleg:  
 
10. szakasz 

Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú az állam hivatalos nyelvével. 
Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és közületi helységek önkormányzatai biztosítják 
mindkét nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre 
szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes 
egyenlőségüket. 
Az autonóm régió azon helységeiben, ahol az állandó lakhelyű, számbeli kisebbségben levő, más 
nemzeti-, etnikai-, nyelvi identitású közösségekhez tartozó állampolgárok száma községben 
meghaladja a százat, városban az ezret, municípiumban az ötezret, szék területén a tízezret, ezen 
közösségek nyelve ugyancsak egyenrangú az állam hivatalos nyelvével. 

A javasolt módosítással:  

 

10. szakasz 
Székelyföldön a magyar nyelv azonos jogállású az állam hivatalos nyelvéével.  
Székelyföld minden polgára, minden Székelyföldön tartózkodó személy azonos feltételek 
mellett használhatja a magán- és közéletben, a közhivatalokban, a Székelyföldön működő 
közhatóságok előtt szóban és írásban mindkét nyelvet. 
  Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és közületi helységek önkormányzatai 
biztosítják mindkét nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan 
rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan 
feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket. 
Az autonóm régió azon helységeiben, ahol az állandó lakhelyű, számbeli kisebbségben levő, 
más nemzeti-, etnikai-, nyelvi identitású közösségekhez tartozó állampolgárok száma 
községben meghaladja a százat, városban az ezret, municípiumban az ötezret, szék területén a 
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tízezret, ezen közösségek nyelvének a jogállása szintén azonos az állam hivatalos nyelvéével 
az adott közigazgatási egységben. 
 
II. 
 
A Statútum új fejezettel egészül ki a XI fejezetet követően  
 
XII fejezet  
Az igazságszolgáltatás szervei 
 
119. szakasz  
Az igazságszolgáltatás területi átszervezését követően Székelyföldön a következő településeken 
működnek bíróságok:   

- Sepsiszentgyörgy 
- Kovászna 
- Kézdivásárhely 
- Barót 
- Csíkszereda 
- Székelyudvarhely 
- Gyergyószentmiklós 
- Maroshéviz 
- Marosvásárhely 
- Erdőszentgyörgy 

120. szakasz 
Székelyföldön három törvényszék mûködik a következõ területi illetékességgel: 
- Marosvásárhelyi Törvényszék: Marosszék. 
- Csíkszeredai Törvényszék: Csíkszék, Gyergyószék, Udvarhelyszék. 
- Sepsiszentgyörgyi Törvényszék: Bardoc-Miklósvárszék, Kézdiszék, Orbaiszék, Sepsiszék. 
121. szakasz     
Marosvásárhely székhellyel működik Székelyföld Fellebbviteli Bírósága, amelynek területi 
illetékessége Székelyföldre terjed ki.   
122. szakasz 
Székelyföld igazságügyi szerveinek bíróinak, ügyészeinek, jegyzőinek ismerniük kell az állam 
nyelve mellett a magyar nyelvet is. Ezen állások betöltésére meghirdetett versenyvizsgát részben 
román, részben magyar nyelven kell megszervezni.   
 
A javaslat elfogadása esetén az ezt követő fejezetek és szakaszok átszámozásra kerülnek.  
 
 A Székely Nemzeti Tanács a kiegészítő javaslatot közvitára bocsátja, és felkéri a széki 
tanácsokat, hogy a gyűjtsék be a székek területéről beérkező álláspontokat a javasolt 
módosításokra vonatkozóan, majd terjesszék azokat az Állandó Bizottság elé. Székelyföld 
polgárai észrevételeiket közvetlenül az Állandó Bizottsághoz fordulva is megtehetik.  

A statútum módosításának elfogadására a Székely Nemzeti Tanács soron következő 
ülésén kerülhet sor.  
 A statútum módosításához a jelenlevő küldöttek kétharmadának szavazata szükséges.       
 
Marosvásárhely 2015.VI.3.     
               Székely Nemzeti Tanács 
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