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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez
„Szózat helyett Őrőmóda?„
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr!
A közelmúltban több állampolgári megkeresés is érkezett hozzám az Eötvös Lorán d
Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának diplomaosztó ünnepségein tapasztalta k
miatt. Ezen rendezvények méltó lezárásaként nem a Szózatot játszották le és énekeltették el a
szervezők, hanem az Európai Unió himnuszának is nevezett Ör őmódát, Beethoven IX .
szimfóniájának részletét. A magyar országgyűlés által 2007. december 17-én olvasatlanul, a z
EU-s tagállamok közül elsőként elfogadott lisszaboni szerződésben foglaltak szerint, a z
Örömóda a polgárok Európai Unióhoz való közös kötődésének és az Európai Unióval val ó
kapcsolatának jelképe . A 2009. december 1-jén hatályba lépett szerz ő dés természetesen nem
írja elő a tagállamok részére az Örömóda kötelező használatát. Még az Unió önmeghatározás a
alapján sem hivatott arra az „európai himnusz”, hogy a tagországok nemzeti himnuszainak é s
nemzeti jelképeinek helyébe lépjen. Az Örömóda maximum a tagországok által közöse n
vallott értékek megtestesítője lehet, bár ez Európai Unió értékszemléletét az is „remekül ”
kifejezi, hogy minden erejével megakadályozni igyekszik, hogy az európai értékek

meghatározó közös nevezőjeként a kereszténységet felvállalja . Ha az Európai Unió nem tartj a
az európai nemzetek közös értékének és gyökerének a kereszténységet, akkor felmerül a
kérdés, hogy valójában merre is tartunk, és a mit is jelképez pontosan az Örömóda ?
Véleményem szerint veszélyes az, ha az Európai Uniótól, amely nem egy föderatív állam ,
olyan jelképeket veszünk át, amelyek nem jelentenek semmit, csak egy ideológiai katyvasz t
képviselnek. Az pedig még ennél is vészjóslóbb, ha ezekkel a semmit sem jelent ő
álszimbólumokkal akarjuk helyettesíteni a magyar nemzeti jelképeinket .
Fentiek miatt kérem Miniszter Urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdéseimre :
•

Egyetért-e Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán
tapasztalt gyakorlattal, hogy a Szózatot önkényesen az Örömódára cseréli le a ka r
vezetése ?

• Ön is úgy gondolja-e, hogy ameddig Magyarország szuverén állam, addi g
ragaszkodnia kell nemzeti hagyományaihoz és jelképeihez, és nem engedhet ő meg,
hogy azokat egy oktatási intézmény vezetése önkényesen lecserélje ?
• Mit kíván tenni, hogy a kar szereptévesztő magatartása ne terjedjen el más oktatás i
intézményekben is?

Várom megtisztelő és érdemi válaszát !

Budapest, 2014. július 18.

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor
Jobbik

