
Alapelveink 

1. A [a_párt_neve] egy olyan gyűjtőpárt, amely a magyar közösség és a magyarlakta            
régiók képviseletét valósítja meg országos, regionális és helyi szinten. Felvállalja          
továbbá a Szlovákiában élő további nemzeti közösségek, az ország déli és keleti            
régióiban élők érdekképviseletét. 

2. A párt a demokrácia alapelveit valló és gyakorlatba ültető politikai gyűjtőpárt, amely a             
jogállamiság elveit betartva végzi tevékenységét; a szabad versenyen alapuló,         
szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság híve. 

3. A demokratikus pluralizmus és tolerancia határa magának a pluralizmusnak és a           
toleranciának, valamint az emberi jogoknak a tagadása, illetve tevőleges         
megkérdőjelezése. A demokratikus pluralizmus és tolerancia elvei a párt belső          
felépítésében és működésében is tiszteletben tartandók. 

4. Valljuk, hogy minden állampolgárnak joga korlátozások nélkül használni anyanyelvét,         
azon megszerezni a tudást, kamatoztatni azt és kulturális tevékenységet folytatni.  

5. A párt tevékenységének alapelvei: a szerződések, megállapodások betartása, a         
partnerek egyenrangúságának, méltóságának tiszteletben tartása, a demokratikus       
politikai kultúra szabályainak érvényesítése, valamint a nyitottság, a hitelesség, a          
szavahihetőség, a kiszámíthatóság. 

6. Az alkotmány és a hatályos jogszabályok, a hatályos nemzetközi jogi normák és            
emberjogi keretszabályok (Európai Unió, Európa Tanács, ENSZ) valamint a         
demokratikus jogállamiság elveinek elfogadása és tiszteletben tartása tevékenységünk        
alapvető kerete. 

7. Kiállunk az Európai Unió-, a NATO-tagság, és az ország eddigi irányultsága mellett,            
miközben az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében          
látjuk az EU-n belül. 

8. Az európai politikai és ideológiai besorolásunkat tekintve, tagságunkat továbbra is az           
Európai Néppártban képzeljük el.  

9. Korrekt kapcsolatra és nyitottságra törekszünk a szlovákiai és magyarországi politikai          
pártokkal és politikusokkal. Különösen fontos számunkra az államhatárokon átívelő         
magyar-magyar és további kapcsolatok elmélyítése és bővítése. 

10. Nyitott és korrekt kapcsolatra törekszünk a civil társadalom szereplőivel, a szakmai           
szervezetekkel, valamint a média képviselőivel. 

11. Egymást nem legyőzni, hanem meggyőzni akarjuk. Szövetségben, együttműködésben        
az erő. 

12. A párt politizálását szakmai alapokra helyezzük. 

 



 

Alapvető célkitűzéseink 

1. Identitáspolitika. A szlovákiai magyar közösség a magyar kulturális és etnikai nemzet 
szerves részét képezi. Nyelvileg a magyar kultúrkörbe tartozik. Legfőbb közösségi 
célunk a magyar egyéni és közösségi nyelvi, kulturális és nemzeti identitás megtartása 
és fejlesztése (kibővítve a többi nemzeti kisebbség képviseletével), illetve az ehhez 
szükséges jogi és intézményi rendszer kiépítése a legjobb európai példák szerint. Az 
állampolgárság terén elkerülhetetlen a 2010 előtti állapotok visszaállítása. Célunk a 
tényleges jogegyenlőség elérése az élet minden területén. Az összes reform esetében 
figyelembe kell venni a kisebbségek érdekeit. Politika identity. Maďarská komunita na 
Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou maďarského kultúrneho a etnického národa. 
Jazykovo patrí do maďarského kultúrneho okruhu. Naším hlavným cieľom vo vzťahu ku 
komunite (aj vo vzťahu k ďalším komunitám)  je zachovať a rozvíjať jej jazykovú, 
kultúrnu a národnú identitu na individuálnej a komunitnej úrovni, budovanie potrebného 
právneho a inštitucionálneho systému na základe najlepších európskych príkladov. V 
oblasti občianstva je nevyhnutné obnoviť podmienky spred roku 2010. Naším cieľom je 
dosiahnuť skutočnú rovnosť vo všetkých oblastiach života. Pri všetkých reformách je 
potrebné zohľadniť záujmy menšín. 

2. Régiófejlesztés. Alapvető célunk a hátrányos helyzetű déli és keleti régiók 
felzárkóztatása, a regionális különbségek csökkentése, fokozatos felszámolása. A 
hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése a regionális fejlesztést célzó támogatási 
rendszerekben. A régióink fejlődéséhez szükséges uniós források hátrányos 
megkülönböztetést nélkülöző, hatékony felhasználása. 

3. Közlekedésügy. A közlekedési infrastruktúra alapos fejlesztése a déli és a keleti 
járásokban: gyorsforgalmi utak, közutak, déli vasúti fővonalak modernizációja, 
kerékpárutak építése, felkészülés az elektromos mobilitásra. Az alacsonyabb rendű utak 
felújítására központi állami források biztosítása.  

4. Környezetvédelem. Régióink környezeti örökségének és ivóvízkészletének megóvása 
mellett célunk az innovatív környezetvédő megoldások biztosítása, melyeknek 
hozzáadott értékként gazdaságfejlesztő hatásuk is lehet. Támogatjuk az észszerű 
környezetvédelmi célok kitűzését, a jövőbe mutató, innovatív, kreatív és környezetbarát 
gazdaság megalapozását és fejlesztését. Szükséges a vízgazdálkodás megoldása – 
ivóvízkészleteink megóvása, vízvezetékrendszer és szennyvízhálózat kialakítása. 

5. Egészségügy. Célunk az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a déli és keleti 
járásokban, úgy, hogy régióinkban súlyponti és specializált intézmények maradjanak és 
épüljenek. A körzeti, a gyermek- és a fogorvosi ellátórendszer reformja, hogy járásaink 
ne maradjanak orvosok nélkül. A megelőző és szűrőprogramok támogatása. Az 
egészségügyi dolgozók fizetésének ugrásszerű emelése. 

6. Jogállamiság, igazságügy. Célunk a törvényesség, a jogbiztonság és hatékony 
jogvédelem biztosítása. A korrupció elleni fellépés, a bíróságok és bűnüldöző szervek 
függetlenségének és pártatlanságának biztosítása. Az igazságszolgáltatás reformja 
keretén belül a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogainak és érdekeinek 



figyelembevétele. Az alapvető emberi jogok és szabadságok elidegeníthetetlen 
lényegének tiszteletben tartása.  

7. Közigazgatás. Támogatjuk a megyerendszer átalakítását a természetes határok 
figyelembe vételével. Célunk a járási szintű felosztás igazságossá tétele, a helyi 
önkormányzatok erősítése, forrásainak bővítése és diverzifikálása, jogköreinek 
racionalizálása. 

8. Oktatás. Tartalmi oktatási reformot helyezünk kilátásba, mert fontosnak tartjuk  az 
utánunk jövő nemzedékek korszerű, hatékony közművelődését. Azt, hogy a 21. század 
követelményeinek megfelelő iskolarendszer gyakorlati kompetenciákkal készítse fel a 
diákokat az életre, úgy, hogy demokratikusan gondolkodó és cselekvő embereket 
segítsen formálni belőlük; akik mások identitását tiszteletben tartva tudatosan ápolják 
saját kultúrájukat és identitásukat. Célunk a nemzetiségi oktatás önkormányzatiságának 
bevezetése, háttérintézmények kiépítése, s ezek finanszírozásának megerősítése. 

9. Kultúra. A kulturális sokszínűség, a művészet szabadsága és a szólásszabadság a 
nyitott, demokratikus és kreatív társadalom biztosítéka. Célunk a nemzeti kisebbségek 
közművelődésének törvénybe iktatása és az államilag támogatott országos intézményi 
keretrendszer megteremtése. Biztosítjuk a hivatásos nemzetiségi színházak és zenei 
intézmények zavartalan működéséhez szükséges jogi és anyagi hátteret. Célunk a 
nemzetiségi kulturális önkormányzatiság és intézményi hálózat bővítése, s az állami 
források emelése.  

10. Mezőgazdaság. Célunk az önellátás növelése, a munkaerő-megtartás, a vidékfejlesztés 
és minél nagyobb számú hozzáadott értékkel bíró vállalkozás támogatása. Célunk a déli 
és keleti járások mezőgazdasági viszonyai számára kedvező agrárdotációs politika 
kialakítása.  

11. Gazdaság. A befektetésösztönzés terén a külföldi nagybefektetők helyett célunk a hazai 
kis- és középvállalkozók, vállalkozások hangsúlyosabb támogatása, a járulékterhek 
csökkentése, a régiók gazdasági szerkezetének kedvező adópolitika.  

12. Szociális ügyek. Alapvető célunk a születések számának növelése a családtámogatás 
közvetlen és közvetett formáin keresztül. Célunk a munkavállalók kiemelt érdekvédelme, 
a nyugdíjak értékállóságának biztosítása, a szociális ellátórendszer bővítése. 


