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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a nemzetpolitikáért felel ős tárca

nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytaghoz „Miért nem hívták meg a

MÁÉRT ülésére a Magyar Remény Mozgalmat?” címmel .

A kérdésre írásbeli választ kérek!

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a teljes nemzeti egységet kívánja megteremten i

határainkon innen és túl, amelyet csak oly módon vélünk megvalósíthatónak, ha a

nemzetpolitika nem keveredik pártpolitikával . Hat év után, november 5-én ismét összeül t

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), amely üdvözlend ő, ám a résztvevők önkényesnek tűnő

szelektálását nem tartjuk indokoltnak és elfogadhatónak.

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) Délvidék második legerősebb pártja, mind a

Magyar Nemzeti Tanácsban, mind a Vajdasági Tartomány parlamentjében képviselteti magát .

Ennek ellenére az MRM nem kapott meghívást az értekezletre, amely ellentétes a MÁÉRT

1999-es alapító dokumentumával is, amely kimondja, hogy tagjai a „parlamenti, illetőleg

tartományi képviselettel rendelkező határon túli magyar szervezetek” is. Az MRM

kirekesztése még érthetetlenebb annak tükrében, hogy a rendezvényre a Vajdasági Magyar

Szövetség (VMSZ) mellett meghívót kapott a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP),



amely az MRM-mel ellentétben sem tartományi, sem nemzeti tanácsi képviselettel nem

rendelkezik Délvidéken. Bár az előző tartományi választáson részt vett, de bejutott

képviselője épp a Magyar Remény Mozgalomba távozott . Úgy gondolom tehát, hogy a

legitimitás alapját nem az adja, hogy korábbi választásokon mely szervezet vett részt, hane m

az, hogy jelenleg melyek azok, amelyek a délvidéki magyarságot képviselik . Az MRM ennek

a kritériumnak tehát megfelel .

Másrészrő l bár nem számít a szó szigorúan vett értelmében tartományi választásnak a

Magyar Nemzeti Tanács tagjait megválasztó, ez év nyarán zajlott voksolás, azonban ne m

vitatható el az sem, hogy a megalakult testület a délvidéki magyarság legmagasabb szint ű —

kulturális autonómiát is megtestesítő — fóruma, amelynek megválasztásában az ottani magya r

közösség jelentős része hányada vett részt. A Magyar Nemzeti Tanácsban — amelyne k

legitimitását Ön is elismeri — pedig szintén rendelkezik képviselettel a Magyar Remény

Mozgalom, így az MRM legitimitását sem látom megkérdőjelezhetőnek.

Azt a sajnálatos körülményt pedig csak mellékesen jegyzem meg, hogy László Bálint ,

a párt elnöke 2010 . július 27-én kelt levelében jelezte Önnek részvételi szándékukat, mel y

levelükre semmilyen válasz nem érkezett .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Úrtól :

1. Mi az oka annak, hogy a Magyar Remény Mozgalom a fentiek ellenére sem kapot t

meghívást a MÁÉRT ülésére ?

2. Kívánja-e Miniszter úr a MÁÉRT következő ülésére vonatkozóan módosítani a

Magyar Remény Mozgalom meghívásával kapcsolatos álláspontját ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . november 10 .

'závay István
országgyű lési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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