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Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett és a Házszabály 91 . § (2) bekezdés ében foglaltak alapján írásbel i
választ igénylő K/1644-1646., és K'1650-1 65Í. számú kérdéseire az alábbi
tájékoztatást adom.

Az újjáalakult MÁÉRT a nemzeti érdekek képviseletiére alakult legitim magyar
szervezetek párbeszédének intézményesített fórurnaként a közös gondolkodást és a
magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalát szolgálja. A, magyar közősségek
vezetőinek összehivására ebb ől eredendően csak előre meghatározott., objektív
kritériumok alapján kerülhet sor .

A K/1644-es számú kérdése kapcsán tájékoztatom, hogy a Magyar Remény
Mozgalom, ahogyan ön is megállapitja, valóban képviselteti magát mond a Magyar
Nemzeti Tanácsban, mind a Vajdasági Tartomány parlamentjében . ~ben a Magyar
Állandó Értekezleten való részvételhez az szükséges, hogy pártként a parlamenti, vagy
tartományi vagy Európai Uniós választásokon mandátumot szerezzen . A Zt,W. 1 ennek
a feltételnek nem felel meg, mert tartományi képviselőjük a \Tajd2gi Magyar
Demokrata Párt jelöltjeként lett tagja a képviseldtesttYietnek. A iv RT eri való
részvételre ezért a V.MllP jogosult . Ha a következő választáson a Magyar Remény
Mozgalom ezen a néven bejegyezve jut képviselethez, természetesezi meghívást kap a z
Ertekezletre .
A Magyar Nemzeti Tanács jelentőségét nem vitattuk el soha, megalakulása a magya r
érdekképviselet tekintetében mérföldk őnek számít . Elnöke éppen emiatt vett részt a
MÁÉRT ülésén . Az ő személye által az egész Magyar Nemzeti Tanács képviseltetve
van a MAERT-en.
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A K/1650'aes számú k rdéséa e2, a Székely Nemzeti Tanács ,(SZl'~T) részvételének
hiányával kapcsolatban ismét l<xealgsúlyennom kell az objektív kritériumok létét . A
MÁÉRT a politikai pártok egyeztet fóruma, esetixkben a legitimitás az irányadó . A
legitim szervezetté válás feltétele pedig a választáson való indulás és a képvisele t
elérése . Bár a SZNT rendkívül &rxtios szemepei játszik Székelyfőid érdekeinek
megjelenítésében, ebben az eseirben sem tehetiink kivételt. Az SZNT nem indult
választásokon igy mandátumot sem szerezhetett. A Kormány ettől iijggetienill teljes
mértékben támogatja a székelyföléi autanórniatbrekvéseket, és folyamatos kapcsolatot
kíván fenntartani a szervezettel .

A nyugati magyarság képviselete tekintetében – a Kátme tmeei helyzettel
ellentétben – valóban nehéz egy egységes l itériumrendszer megalkotása . A K11645-
ős számú kérdése kapcsán tájékoztatott-t, hagy a Kom y alapvetően azt tartja
szerencsésnek, ha alulról építkező errryőszcarrezetek jönnek létre, mint például a
NYEOMSZSZ és a LAMQSZSZ. Sajnálatos, hogy Ausztrália és U1-Zéland esetében
nem jött létre egy, minden helyi szervezet bizalmát bíró szegezet, így kénytelenek
vagyunk a legbefolyásosabb szervezeteket meghívni az Értekezletre .

A x,1163.7-es kérdésére válaszul,, a Magyarok Világszövetsége azért nem kapott
meghívást a MÁRT-re, mert a nyugati magyarság nem tekinti képviseleti szervének;
az M'VSZ jogilag és szervezetileg is nyilvánvalóan elvesztette korábbi elfogadottságát.
Az egyértelmű helyzet megteremtése érdekében a magyar kormány azt tartja
szerencsés megoldásnak, hogy a nyugati magyarság tagjai saját maguk építsék fel
legitim és általánosan elfogadott szervezetüket.
Azt gondolom, hogy -- amennyire ez egyáltalán lehetséges - világos és egyértelmű
feltételrendszert állapítottunk meg. Ara türeilsziznk, hogy MAERT a világ minden
magyar közösségét képviselő, valódi támogatottsággal bízó magyar érdekképviselet i
szervezetek tanácskozó fóruma legyen.

Budapest, 2010 . november 25 .
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