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Tárgy: Kérelem a Minority SafePack - Egymillió aláírás az európai 
sokszínűségért nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezéshez való 
csatlakozásra 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Európában az Európai Unió országai által elfogadott közös érték az egymás 
iránti szolidaritás, mely összefoglaló hagyománnyá, összetartó kapoccsá vált 
az idők során. Ezt a szolidaritást szeretnénk mi is kifejezni határon túli 
honfitársaink, a székelyföldi magyarság iránt, melynek méltó jelképe a székely 
zászló - melyet az elmúlt időszakban méltatlan támadás is ért - és annak 
kifejezése a középületek falán , melyre az elmúlt időben már több példa is volt, 
mind választókerületünkben , mind pedig Magyarország több más településén. 
A székely autonómiatörekvést és annak szimbólumát, a székely zászlót ért 
támadás is tovább erősíti bennünk a mellettük és minden elszakított részen élő 
magyar mellett való kiállás fontosságát. 

A határon túli magyarsággal való szolidaritás, ezen belül is a székelyföldi 
autonómiatörekvés támogatása különösen fontos nekünk. Választókerületünk 
aktív kapcsolatban áll több erdélyi, felvidéki településsel, többükkel 
testvérvárosi kapcsolatot is ápolunk. 
Annak érdekében, hogy számunkra és az az Európai Unió számára is fontos 
értékeket megőrizhessük, szükségesnek érzem, hogy a „Minority SafePack -
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért" Európai Uniós polgári 
kezdeményezéshez csatlakozzunk, lehetőséget adva minden településünkön 
élő honfitársunknak, hogy aláírásával személyesen is segítséget adhasson. 
„A Minority Safepack Mentőcsomag a kisebbségek számára - Egymillió aláírás 
az európai sokszínűségért egy 2013-as európai polgári kezdeményezés, 
melynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos 
területei az európai uniós jog részei legyenek. 
A kezdeményezéssel akkor foglalkozik érdemben az Európai Bizottság (EB), ha 
2018. március 4-ig összesen több, mint egymillió hiteles aláírást sikerül 
összegyűjteni az Európai Unió (EU) legalább 7 tagállamában. " 
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Kérem, a lehető legszélesebb körben tájékoztassák a lakosságot e 
kezdeményezés fontosságáról és, hogy álljunk ki a határon túli magyar nemzeti 
kisebbségért, aláírásunkkal támogatva az Európai Uniós kisebbségvédelmi 
kezdeményezést! 

Korábbi, ezirányú megkeresések során többen aggodalmukat fejezték ki, hogy 
az „Egymillió aláírás az európai sokszínűségért" című aláírásgyűjtő ív fejlécén 
megfogalmazottak 6. és a 7. pontjai nem tükrözik az eredeti szándékunkat, hisz 
nincs benne az „őshonos" jelző. Még az sincs benne, hogy „európai gyökerű" 
kisebbség. Meglátásuk szerint Brüsszel akár ellenünk fordíthatja az aláírásunkkal 
képviselt akaratunkcfr. Ezen felvetésekre az alábbi megnyugtató vá~aszt adható: 

Az európai polgári kezdeményezésről szóló 211/2011 EU rendelet alapján a 
kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a rendeletben foglalt 
formanyomtatványhoz kell igazodnia, amelyen kizárólag a kezdeményezés címe, 
tárgya és céljainak leírása szerepelhet a kezdeményezés tartalmának 
vonatkozásában. Ezek a rendelet értelmében terjedelmileg szintén behatároltak 
(a kezdeményezés címe legfeljebb 100 karakter terjedelemben, tárgya legfeljebb 
200 karakter terjedelemben, céljainak leírása pedig legfeljebb 500 karakter 
terjedelemben szerepelhet). A szervezők a kezdeményezéshez csatolt 
kiegészítő tájékoztatásban, valamint a kezdeményezést bemutató 
közmeghallgatás során ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kezdeményezés az 
Európában őshonos, hagyományos nemzeti kisebbségekre vonatkozik. A 
kezdeményezés szervezői ezen felül az aláírásgyűjtéssel egyidőben jogalkotási 
normatervezetek dolgoznak ki az Európai Bizottság részére, amelyben szintén 
az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak előmozdítására tesznek konkrét 
javaslatokat. 

Kérem, minden csatlakozó településen biztosítsák az aláírásgyűjtő ívekhez való 
hozzáférést. 

Kérem, hogy a határontúli magyarok iránti együttérzés jeleként, valamint a 
székely kulturális, nyelvi és vallási autonómiatörekvés támogatásaképpen a 
mellékelt határozati javaslatot az Önök önkormányzati képviselőtestülete is 
támogassa. 
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Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Rákóczi Szövetség indítványozására az 
ország valamennyi postahivatalában is aláírható a kezdeményezés, valamint az 
alábbi elérhetőségen interneten is megtehetjük ezt: 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/ 

Bicske, 2018. február 5. 
Üdvözlettel: 
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