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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 az Ausztráliai és

Új-Zélandi Magyar Szövetséget hívták meg az ottani magyarság képviseletében a

MÁÉRT ülésére?” 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 .

Annak ellenére, hogy az Új-Dél-Walesi Magyar Szövetség – mint azt neve is mutatja –

Ausztrália egyik szövetségi állam magyarságának szervezete, a Kormány mégis őket hívta

meg az ausztráliai magyarság képviseletében MÁÉRT-re, míg az ernyőszervezetként működő

Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Szövetséget nem . Nem mellékesen megjegyzendő , hogy

előbbi szervezet az utóbbi tagszervezeteként is m űködött, csak néhány éve kizárták őket, nem

utolsó sorban az elnök – a MÁÉRT-on is jelen lévő Kardos Béla – személyére és



tevékenységére való hivatkozással . A MÁÉRT alapító dokumentuma szerint az üléseken val ó

részvételre elsősorban a nyugati magyarság ernyőszervezetei jogosultak. Amennyiben a

Kormány a nyugati magyarság szervezeteivel kapcsolatban nem ezen elv szerint kíván eljárni ,

jó lenne egyértelművé tenni, hogy kiket és milyen szempontok alapján vár el a MÁÉR T

üléseire. Rendkívül rossz üzenetnek tartjuk a külhoni magyar szervezetek felé, hogy a sajtóbó l

kell értesülniük a meghívott szervezetek listáj áról, ahelyett, hogy világos kritériumok alapján

képviseltethetnék az emigráció magyarságát, azt a bizonyos „harmadik lábat” .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Úrtól :

1. Mi az oka annak, hogy az ernyőszervezetként működő Ausztráliai és Új-Zélandi

Magyar Szövetség helyett a regionális működésű Új-Dél-Walesi Magyar Szövetség

kapott meghívót a MÁÉRT legutóbbi ülésére ?

2. A Kormány milyen szempontok alapján kívánja a jöv őben meghívni a nyugati

magyarság szervezeteit ezekre a tanácskozásokra ?

3. Tervezi-e a Kormány, hogy felülvizsgálja — a konkrét esetet is tekintve — az egye s

emigrációs szervezetek meghívást a MÁÉRT-t üléseire?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . november 10 .
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Jobbik Magyarországért Mozgalom
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