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Barátb Zsolt
országgyűlési képvisel ő
Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi ХХХУI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni а Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, minta tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez
. „Milyen konkrét intézkedéseket tett, tárgyalásokat folytatott а Kormány az elmúlt 3, 5
évben а Délvidéki autonómia ügyében, avagy miért nem „reális” а délvidéki
autonómiáért való kiállás?”
címmel.

А benyújtottkérdésemre а választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!
2012 . 11 . 15-61 K/8999 . számon írásbeli kérdést tettem fel : „Mit tesz а Kormány az elcsatolt
országrészeken dúló tudatosan romboló asszimiláló politika, továbbá а mindennapossá vált
magyarellenes er őszak ellen, különös tekintettel Délvidék (Szerbia) tekintetében?” címmel
címmel а nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszternek.
Ebben а hosszabb kifejtős kérdésben már kérdeztem а Kormányt а Délvidéki autonómiáról .
Várom а fejleményeket főleg az alábbiak tükrében .
„Orbán Viktor nem adna területi autonómiát а délvidéki magyarságna k
Közzétette: Haraszthy Ágoston 2013 . november 04 . hétfő
Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben elhangzott felszólalásában ma elmondta,
hogy Szerbia tekintetében а Magyar Nemzeti Tanács jogköreinek megtartását és azoknak szá z
százalékban való kihasználását t artják elsődleges nemzetpolitikai célnak, valamint irreális elv i
lehetőségnek nevezte, hogy az általa vezetett magyar kormány kiálljon az ért, hogy а délvidéki

magyarok az észak-koszovói szerb közösségben hamarosan érvényesül ő jogokhoz
hasonlóakat követeljenek.
Az els ő Orbán-kormány а román EU-s csatlakozások idején is arról beszélt, hogy а magyar
autonómiát fogja feltételként szabni Románia Európai Uniós csatlakozása еlé. Erről Orbán а
Tusnádfiirdői Szabadegyetemen is beszélt, ám végül а baloldali pártokkal együtt szavazták
meg Románia feltétel nélküli csatlakozását . Majd most, évekkel kés őbb akár а Székelyek
Nagy Menetelése tekintetében már ismételten teljes mellszélességgel а székely autonómiát
támogatják . Eközben а jelenleg EU-csatlakozásra váró Szerbia esetében elutasítják а magyar
autonómia törekvéseket . А Fideszes kétharmad ezzel ke ttős nemzetpolitikát képvisel, vagyi s
amit Romániától utólag, már vert helyzetb ől követelnének, addig а stratégiai lehetőségeket
elmulasztva Szerbiával szemben nem szabják feltételként az EU-s csatlakozás elé а délvidéki
magyar területi autonómia megteremtését.
Hol ebben а ráció és а valós külhoni magyar érdekképviselet ?
Talán Szerbia esetében is arra várnak, hogy elmúljon а történelmi lehetőség és majd csak
később, évek múlva, а hatástalanabb, de diplomáciailag kényelmesebben járhatóbb úton, а
megkésett szavak szintjén követeljenek majd magyar autonómiát Szerbiától? "
Tisztelt Miniszter úr!
Milyen konkrét intézkedéseket tett, vagy folytatott-e а magyar Kormány tárgyalásoka t
az elmúlt 3,5 évben а Délvidéki autonómia ügyében – különös tekintettel а szerb fél E U
csatlakozása tükrében, avagy miért nem „reális” а délvidéki autonómiáért való kiállás ?

Várom megtisztel ő válaszát !
Budapest, 2013 . december 11 .
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