
Szávay István
képviselő úr részére

Magyar Országgyíílés

Tisztelt Képviselő Úr !

А hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Meddig tűri még Kormáпy,
hogy а román hatóságok hajtóvadászatot folytassanak Wass Albert és m űvei ellen?” című ,
K/914. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

А Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése által 2011 novemberében elfogadott

Magyar nemzetpolitika - А nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentumba n
meghatároztuk specifikus célunkat, а magyar nemzet jogi gyarapítását . Ahhoz, hogy
а külhoni magyar nemzetrészek jogai gyarapodjanak, tagjainak ismerniük ,
érvényesíteniük kell azokat, valamint késznek kell állniuk arra, hogy jogaika t
kiterjesszék. Ennek а specifikus célnak а megvalósítása érdekében jött létre а
Kisebbségi Jogvédő Intézet (a továbbiakban: Intézet) - mint ahogy arról Képviselő Úr
is bizonyára értesült -, amely kiemelt figyelmet fordít а határon túli magyarok
ogvédelmére. Az Intézet támogatja а jogsérelmet szenvedett külhoni magyarok
védelmét célzó hatékony és szakszerű fellépést.

Hiszem, hogy а szakszerű fellépés а legcélravezetőbb, hiszen hosszú távon il y
módon tudjuk elérni, hogy visszaszoruljon а külhoni honfitársaink ellen elkövetett

övőbeni jogsértések száma . Tekintettel arra, hogy а magyar közösségek védelme
közös érdeke Magyarországnak és а külhoni magyarságnak, ezért azt magyarországi
és külhoni szakemberek együttes munkájával lehet leghatékonyabban érvényesíteni .
Az Intézet а konkrét ügyekben nyújto tt jogi segítség ellátásán túl támogatja а
ogsértések feltárását és dokumentálását а jogsérelemmel kapcsolatos eljárá s
lefolytatása céljából а jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint а
nemzetközi fórumok el őtt. А dokumentációs tevékenység célja továbbá, hogy
regisztrálják azokat а magyarságot ért sérelmeket is, amelyekkel kapcsolatba n
valamilyen okból nem került sor jogorvoslatra .

Természetesen tudomásunk van arról, hogy Wass Albert szobrát magánterületr ől
elkobozták. Tóth Ferenc ellen háborús b űnös kultusz terjesztése miatt indult bűnügyi
kivizsgálás . Korábbi esetekben olyan határozatok szüle ttek, amelyek kimondják,
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hogy Wass Albert nem háborús bűnös. Jelenleg azonban az üggyel kapcsolatban az
eljárás kezdeti stádiuma mia tt nem kívánok további részletet nyilvánosságra hozni,
ezzel segítve а védelem munkáját .

Meggyőződésem, hogy а megalapozott, szakmailag kifogástalan, Magyarorszá g
és а külhoni szakemberek által közösen, következetesen végrehajtott jogvédelemme l
tudjuk célunkat, а külhoni magyar közösségek jogi gyarapodását elérni . Mindehhez
elengedhetetlen, hogy а külhoni magyar közösségek tagjai tisztában legyene k
jogaikkal, felkészültek legyenek arra, hogy jogaikat egy-egy jogsértés esetén
megvédjék .

А fenti és az ehhez hasonló esetekben nyújtott következetes segítségnyújtás által
kaphatnak ezek az ügyek olyan nyilvánosságot, amelyek általa külhoni magya r
közösség minél több tagjában tudatosul, hogy melyek azoka jogok, amelyekkel élhet,
nem felülve а megfélemlítésnek. Fontos, hogy nemzetűnk valamennyi tagja tisztában
legyen azzal, megtapasztalja azt, hogy Magyarország mögötte á11 és megvédi ,
bármilyen sérelem éri .

А magyar kormány kiáll valamennyi magyarért . Szakszerű, tudatos és
következetes lépésekkel, nem mellveregetéssel és hangzatos szavakkal tudjuk а
külhoni magyarsággal együtt elérni azt, hogy jogainkat ismerjük, azokkal éljünk, és
készek legyünk azok további kiterjesztésére .

Budapest, 2014. augusztus 5 .
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Kövér László
elnök úr részér e
Magyar Országgyűlés

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr бl szóló 10/2014. (II. 24.) ОСУ határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Száуау István Qobbik) országgyíílési képviseli „Meddig tűri még Kormány, hogy а

román hatóságok hajtóvadászatot folytassanak Wass Albert és m űvei ellen?” címíí, K/914.

számú írásbeli választ igénylё kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014. augusztus 5.
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