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Tisztelt Képviselő Úr !
A hozzám intézett és a Házszabály 91 . § (2) bekezdésében foglaltak alapjen irambeli
választ igénylő K31644-1643., és K/1-650-16.51. számú kérdéseire az alábbi
tájékoztatást adom.
Az újjáalakult MÁÉRT a nemzeti érdekek képviseletére alakult legitim magya r
szervezetek párbeszédének intézményesített fórumaként a közös gondolkodást 6s a
magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalát szolgálja. A magyar közösségek
vezetőinek összehivására ebből eredendően csak el őre meghatározott, objektí v

kritériumok alapján kerülhet sor.
K/.1644-es számú kérdése kapcsán tájékoztatom, hogy a Magyar Remén y
Mozgalom, ahogyan Ön is rnegállapitja, valóban képviselteti magát mind a Magyar
Nemzeti Tanácsban, mind a Vajdaságí Tartomány parlamentjében . Azonban a Magyar
Állandó Értekezleten való részvételhez az szükséges, hogy pártként a paalarnenti, vag y
tartományi vagy Európai Uniós választásokon mandátumot szerezzen . A 1ti4 1 ennek
a feltételnek nem felel meg, mert tartományi képviselőjük a Vajdasági Magyar
Demokrata Párt jelöltjeként lett tagja a képvisel őtestületnek A MAERT"ert való
részvételre ezért a VNIDP jogosult. Ha a következő választáson a Magyar Remény
Mozgalom ezen a néven bejegyezve jut képviselethez, természetesen megivást kap a z
Értekezletre.
A Magyar Nemzeti Tanács jelentőségét nem vitattuk el soha, megalakulása a magyar
érdekképviselet tekintetében mérföldk őnek számit . Elnöke éppen emiatt vett részt a
MÁÉRT ülésén . Az ő személye által az egész Magyar Nemzeti Tanöcs képviseltetv e
van a MÁÉRT-en .
A
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-2-A 1Xff 65t?-es szánni k ds~, s Székely Nemzem Taz ss (SZNT) részvételének
hiányával kapcsolatban ismét haaigsúlyez om kell az objektfu kritériumok létét . A
MART a politikai pák egyez S fóruma, esetixkbe, a )egitzrniiás az arányadó. A
legitim szervezetté válás -feltétele pedig a választásom való indulás és a képviselet
elérése . Sár a SZNT rendkívül íSzntaa szépet játszik SzékeJyfold érdekeinek
megjelenitéSébén, ebben az esetben sem teh k kivételt. Az SZNT nem indul t
választásokon így mandátumot sexau szerezheteltt . A Kormány ettől figgetlenYll teljes
mértékben támogatja a székeiyfcilái aYxtonórniatötekvéseket, és folyamatos kapcsolato t
kíván fenntartani a szervezettet .
A nyugati magyarság képviselete tekiatetóbestt — a Kápát-medene .ei helyzettel
ő
ellentétben — valóban nehéz egy egységes ltctitétiurrarendszer megalkotása . A. K/1645—
s számú kérdése kapcsán tsijéi ozrtatorzr, hogy a Kant ay alapvet ően azt tartj a
szerencsésnek, ha alulról épxtkezó emybszrrvezetek jönnek légre, mint például a
NYBOIVISZSZ és a LAMOSZSZ . Sajnálatos, hogy Ausztrália és Új-Zéland esetében
nem jött létre egy, minden helyi szervclet bizalmát bitó szemrezet, igy kénytelene k
vagyunk a legbefolyásosabb szervezeteket megkúvni az Értekezletre .
A IfI165I -es kérdésére válaszul, a ~ok. Vi3.ágszövetsége azért nem kapott
meghívást a Mlii.ER'T-re, mert a ngag magyarság nem teke képviseleti szervének;
az MVSZ jogilag és szervezetileg is nyihvánvaláan elvesztette korábbi elfogadottságát .
Az egyértelmű helyzet megtere~e éttlekébert a magyar kormány azt tartja
szerencsés megoldásnak, hogy a nyugati magyarság tagjai saját magek építsék fel
legitim és általánosan elfogadott szervezetieke
t
Azt gondolom, hogy - amennyire ez egyáltalán lehetséges - világos és egyértelmű
feltételrendszert állapítottunk meg. Arra törekszünk hogy AMA RT a világ minden
magyar közösségét képviselő, valódi támogatottsággal bhó magyar érdekképviselet i
szervezetek tanácskozó fóruma legyen .
Budapest, 2O10 . november 25,
lvözi
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