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Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett és a Házszabály 91 . § (2) bekezdésében foglaltak alapján irambeli
választ igénylő K/1644-1645., és KJI65O-1651. számú kérdéseire az alábbi
tájékoztatást adom.

Az újjáalakult MÁÉRT a nemzeti érdekek képviseletére alakunt legitim magyar
szervezetek párbeszédének intézményesített fórumként a közös gondolkodást és a
magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalát szolgálja . A magyar k*zösségeik
vezetőinek összehívására ebből eredendően csak előre meghatározott, objektív
kritériumok alapján kerülhet sor .

A K/1644-es számü kérdése kapcsán tájékoztatom, hogy a Magyar Remény
Mozgalom, ahogyan Ön is megállapítja, valóban képviselteti magát mind a Magya r
Nemzeti Tanácsban, mind a Vajdasági Tartomány parlamentjében. Aztrnbart a Mag yar

Állandó Értekezleten való részvételhez az szükséges, hogy pártként a paalamenti, vagy
tartományi vagy Európai Uniós választásokon mandátumot szerezzen . A MZ M ennek
a feltételnek nem felel meg, mert tartományi képviselőjük a Vajdasági Magyar
Demokrata Párt jelöltjeként lett tagja a képviselőtestületnek-. A Mt ERT"en valb
részvételre ezért a VMDP jogosult . Ha a következő választáson a Magyar Remény
Mozgalom ezen a néven bejegyezve jut képviselethez, természetesen meghívást kap, az
Értekezletre.
A Magyar Nemzeti Tanács jelentőségét nem vitattuk el soha, megalakulása a magya r
érdekképviselet tekintetében mérföldkőnek számit. Elnöke éppen emiatt vett részt a
ik1AÉRT ülésén . Az ó személye által az egész Magyar Nemzeti Tanács képviseltetve
van a MAÉRT-en.
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A ls3IGSff-es számú kérdésével, a Székely Nemzeti Tass jSZN1Tj részvételének
hiányával kapcsolatban ismGt lnaoogsúlyQzmam kell az objektív kritériumok_ létét. A
.MÁÉRT a politikai pártok egyeeztet fáczzrtra, esetükben a legitimima az irányadó . A
legitim szervezetté válás feltétele pedig a választáson való indulás és a képviselet
elérése. Bár a SZINT rendkívül & Ittas szerepet játszik- Székelyfold érdekeinek
megjelenítésében, ebben az esetben sem tsh k kivételt . Az SZbtT nem indult
választásokon így mandátumot sem szrerezneCett A Kormány tttl IüggQtiemitl te es
mértékben támogatja a székelyföldi arrxtan6miatc'srekvéseket, és folyamatos, kapcsolatot
kíván fenntartani a szervezettei .

A nyugati magyarság képviselete tekintetében -- a Kárpát-medencei helyzettel
ellentétben — valóban nehéz egy egységes kelté iumrendszer megalkotása . A. K11645-
ős számú kérdése kapcsán tájekoztatütxr, hogy a Kmmány altspuetfen azt tartja
szerencsésnek, ha alulról építkező erxryószervezetek }önnek létre, mint például a
ATYEO SZSZ és a LAiV1QSZSZ. Sajnálatos, hogy Ausztrália és új-Zéland esetében
nem jött létre egy, minden helyi szervezet balmát búb szegezet, így kénytelenek
vagyunk a legbefolyásosabb szervezeteket meghívni az Értekezletre .

A K/1651-es kérdésére válaszul, a Magyarok Világszövetsége azért nem kapott
meghívást a MÁRT-re, mert a nyugati ~súg nem tekinti képviseleti szervénel
az MVSZ jogilag és szervezetileg is nyilvánvalóan elvesztette korábbi elfogadottságát
Az egyértelmű helyzet megteremtése érdekében a magyar kormány azt tartj a
szerencsés megoldásnak, hogy a. nyugati magyarság tagjai saját maguk építsék fel
legitim és általánosan elfogadott szervezetüket .
Azt gondolom, hogy - amennyire cz egyáltalán lehetséges - világos és egyértelmű
feltételrendszert állapítanunk meg. Arra trirekszds k, hogy MÁRT a v'iáe minden
magyar közösségét képviselő, valódi támogatottsággal hízó magyar érdekképviseleti
szervezetek ta»ucslrozá fóruma legyen.

Budapest, 2010. november 25 .

Wtiut z)ettel
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