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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi )(XXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igénylő , „Miért nem lehet Kézdivásárhelyen
magyarul beszélni a rendőrökkel?” című, K/5284. számú kérdésére az alábbi
tájékoztatást adom.

A Kormány határozottan elítél minden olyan cselekedetet, amely korlátozza a
külhoni magyar közösségek, így az erdélyi magyarság törvényes és jogszerű
anyanyelvhasználatát, továbbá amely a külhoni magyar közösségek megfélemlítésé t
célozza.

Folyamatosan nyomon követjük a jogsértéseket, és a bilaterális kapcsolatokban -
mind a bukaresti magyar nagykövetség, mind a budapesti román nagykövetség útján
- tiltakozunk minden olyan román hatósági fellépéssel szemben, amely akadályozz a
a létező jogszabályok alkalmazását, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára
elfogadhatatlan és méltatlan mindennem ű, a magyar nyelv és szimbólumok elleni
román kormányzati fellépés . Jómagam 2015. április 17-én, Kolozsváron Victor Ponta
kormányfő, Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök, több miniszter és pártelnök
jelenlétében mondtam el, hogy a kétnyelv ű táblák és a magyar himnusz ügyében
súlyos visszaélések történtek . A Magyar-Román Kisebbségi Együttműködési
Szakbizottság munkája során rendszeresen tiltakozunk az anyanyelvhasználatot
korlátozó hatósági intézkedésekkel szemben, szorgalmazva a jogsértések
kivizsgálását és az elkövetők szankcionálását, továbbá a pozitív európai példákr a
hivatkozva szorgalmazzuk a nyelvi jogok b ővítését .

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a romániai magyar politikai és
érdekképviseleti szervezetekkel, így azonnali tájékoztatást kapunk a z
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anyanyelvhasználattal kapcsolatos atrocitásokról . Az esetekről tájékoztatjuk az
európai uniós és más nemzetközi fórumokat, felhívva a figyelmet azok európa i
jogrenddel ellentétes voltára . A Kormány az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
munkacsoportjainak nemzeti kisebbségi kérdésekkel foglalkozó ülésen is
következetesen szóvá teszi a külhoni magyarokat érintő ügyeket. Támogatjuk a
Kisebbségi Jogvéd ő Intézetet, valamint az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezete k
jogvédő és jogkiterjesztő programjait, a jogkorlátozó hatósági intézkedésekkel
szembeni fellépéseit .

Arra bíztatjuk az érintettet, hogy a kézdivásárhelyi bíróság elutasító döntés e
esetén forduljon nemzetközi bírósági fórumhoz annak érdekében, hogy igazának
érvényt szerezzen.

Budapest, 2015. július 6 .
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Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szávay István (Jobbik) országgyűlési képviselő „Miért nem lehet Kézdivásárhelyen

magyarul beszélni a rendőrökkel?” című, K/5284. számú írásbeli választ igénylő

kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2015. július 6 .
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