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 szülőföldön 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

