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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a nemzetpolitikáért felelő s tárca
nélküli miniszterhez „Kirekesztik az ellenzéki pártokat a Magyar Állandó Értekezle t
munkájából?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyűlés új elnöke, Kövér László 2010 . augusztus 15-én a Duna Tv tudósítása

szerint (amelyet számos más médium is átvett) Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklós i

táborában így nyilatkozott : „Nem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy a MÁÉRT ülésén a

magyar pártok, magyar frakciók is képviseltessék magukat, hanem el tudnék képzelni egy

olyan munkamegosztást, ahol a MÁÉRT egy kifejezetten a kormány álta l

működtetett egyeztetőfórum lenne, a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fóruma pedig az

lenne, ami a nevében is benne van : a Kárpát-medencei megválasztott, regionális parlamenti,

vagy önkormányzati képviselők egyeztetőfóruma, ahol jelen lennének a magyar parlamentben

ülőpártok képviselői is . "

A Jobbik Magyarországért Mozgalom aggodalommal értesült a MÁÉRT-te l

kapcsolatos eme kijelentésr ől, miszerint felmerült egy, a teljes nemzeti összefogást nélkülöz ő ,

azaz a magyar ellenzéki pártok részvételét mellőző szervezeti koncepció.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Kormány nem hagyhatja figyelmen kívül a z

ellenzéki pártok véleményét az ehhez hasonló, nemzetstratégiai fontosságú testületekben . A

nemzetpolitika sem a Kormány, sem a kormánypártok által nem kisajátítható ; amennyiben

mégis ez lenne a kormányzati szándék, akkor er ősen kérdésessé válik az Önök által

folyamatosan hangoztatott Nemzeti Együttműködés komolysága. A MÁÉRT már



megalakulása óta hirdeti – nagyon helyesen – azt az összefogást, amely a magyarország i

parlamenti pártok és a határon túli magyar pártok közötti együttm űködés egyik legfontosab b

pillére. A magyarságot határon innen és túl képviselő pártoknak és szervezeteknek tehá t

közösen kell választ találniuk nemzeti sorskérdéseinkre . Nem lehet teljes, és nem töltheti b e

szerepét a Magyar Állandó Értekezlet, amennyiben a magyarországi választópolgárok köze l

felének akaratát megtestesít ő és képviseletét ellátó ellenzéki pártokat kirekesztik a z

együttműködésbő l . Álláspontom szerint a MÁÉRT és a KMKF a nemzeti összetartozás és a

Nemzeti Együttműködés szempontjából hasonló fontosságú testületek, így egyik fórumbó l

sem tartom elfogadhatónak az ellenzéki pártok kiszorítását

2010. július elsején a hvg .hu az MTI-re hivatkozva közölte az Ön nyilatkozatát ,

miszerint Ön: „Ismét megerősítette: határozott szándékuk, hogy mindkét szervezete t

összehívják, mert működésük nem "vagy-vagy, hanem is-is". Más természetű a határon túli

magyar szervezeteket összefogó MÁÉRT, és más a magyar nemzetiségű képviselők .fórumát

jelentő KMKF - jegyezte meg a KDNP elnöke. " Miniszter úr ezen és egyéb nyilatkozataiba n

sem említette, hogy akár a MÁÉRT, akár a KMKF szerepét és összetételét illet ően

változásokat tartana indokoltnak, sőt a két szervezet külön létjogosultságát hangsúlyozta .

Tisztelt Miniszter Úr !

Bízom benne, hogy Ön – a Nemzeti Együttm űködést Rendszerében gondolkodva –

nem támogatja az ellenzéki pártoknak MÁÉRT-ból való kirekesztését . Kérdezem tehát Öntő l :

1. Változott-e Miniszter Úr álláspontja az idézett nyilatkozata kapcsán ?

2. Tételesen mely pártokat és szervezeteket tekinti Miniszter Úr a MÁÉRT tagjainak ?

3. Egyetért-e Miniszter Úr Kövér Lászlónak azon véleményével, miszerint „a MÁÉRT

egy kifejezetten a kormány által működtetett egyeztető fórum lenne”, nem adva így

lehetőséget a magyarországi ellenzéki pártoknak a MÁÉRT munkájában való

részvételre?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2010 . augusztus 25 .

Szávay István
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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