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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 felelős tárca

nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytaghoz „Miért nem kapott meghívót

a MÁÉRT ülésére a Magyarok Világszövetsége?” 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 összeült a

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

szelektálását nem tartjuk indokoltnak és elfogadhatónak .

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) 1938 óta megalkuvás nélkül képviseli a z

összmagyarságot, és bár 2000 . óta nem kap semmiféle anyagi támogatást a magyar államtól, a

külhoni magyarok képviseletét sosem adta fel . A Jobbik remélte, hogy a 2010-es parlament i

választások után, amely a nemzeti oldal elsöpr ő többségét hozta, megváltozik a MVSZ és az

állam kapcsolata, mind az anyagi, mind az erkölcsi megbecsülés terén. Ön egy írásbeli

kérdésemre adott válaszában már világossá tette, hogy a szervezetet nem kívánják anyagila g

támogatni, amelyet már önmagában méltánytalannak tartunk egy ilyen hasznos társadalmi



tevékenységet ellátó intézmény esetében. A Magyarok Világszövetsége azonban 1999-e s

megalakulása óta a MÁÉRT alapító tagja, és részt vett annak 2004-es, sokáig utolsó ülésén is .

Mellőzésére semmilyen ésszerű magyarázat nincsen, ha csak az nem, hogy Orbán Vikto r

miniszterelnök úr és Patrubány Miklós MVSZ-elnök között a 2000-es elnökválasztás ót a

megromlott a viszony.

A Jobbik véleménye szerint azonban igazságtalan lenne pusztán személyes konfliktus

miatt kihagyni egy ilyen súlyú ernyőszervezetet a nemzeti együttműködésből, annak pedig

kifejezetten rossz üzenete van, ha a Kormány saját aktuális szimpátiája alapján dönti el, hog y

kit hív meg az egyeztetésre. Nem is beszélve arról, hogy ha valóban ez utóbbi a való s

tényállás, akkor végképp érthetetlen a 2004 . december 5-i – nem mellesleg az MVSZ álta l

kezdeményezett – kettős állampolgársági népszavazás kapcsán a határon túli magyarok ellen i

kampányát azóta sem megbánó, azért elnézést nem kérő MSZP meghívása.

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Úrtól :

1. Mi az oka annak, hogy a Magyarok Világszövetsége nem kapott meghívást a

MÁÉRT ülésére ?

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

Magyarok Világszövetsége meghívásával kapcsolatos álláspontját ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . november 11 .
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Szávay István

országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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