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Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytaghoz „Tagja lehet-e a Székely

Nemzeti Tanács a Magyar Állandó Értekezletnek?” címmel .

A kérdésre írásbeli választ kérek !

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a teljes nemzeti egységet kívánja megteremteni

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

nemzetpolitika is a legszélesebb alapokon nyugszik . Hat év után, november 5-én ismé t

összeült a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), amely üdvözlendő , ám a résztvevők közül

hiányoltam a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) jelenlétét .

A Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi régió meghatározó érdekképviselet i

szervezete . Számtalan kezdeményezésben volt és van szerepük, amelyek a székelység

önrendelkezését tűzték ki célul . Gondolhatunk az általuk szervezett népszavazásokra, vag y

legutóbb a székely zászló hivatalokra való kit űzésének megszervezésére, majd e neme s

kezdeményezésnek a román nacionalistáktól jogi úton való megvédésére .

Tudatában vagyok annak, hogy mivel a legutóbbi választásokon a Székely Nemzet i

Tanács nem indult el önálló pártként, és ma sem rendelkezik saját képvisel ővel sem



regionális, sem országos szinten (bár számos magyar képvisel ő egyben SZNT-tag is) ,

szigorúan véve nem felel meg a MÁÉRT meghívási feltételeinek ; ám a szervezet

nélkülözhetetlen szerepet tölt be az erdélyi magyarság életében, megkerülhetetle n

legitimitással rendelkezik a székelység önrendelkezési törekvéseinek képviselete terén, íg y

meggyőződésem szerint nekik is helyük van a különböző nemzetpolitikai fórumokon, így a

MÁÉRT ülésein is .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Úrtól :

Egyetért-e Ön azzal, hogy a MÁÉRT következ ő ülésére meghívást kapjon a Székely

Nemzeti Tanács is ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010 . november 11 .

Szávay István

országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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