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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 kívánunk intézni Semjén
Zsolt tárca nélküli miniszterhez

,,Mit tesz a kormány a vajdasági magyarok kollektív bűnösségének mielőbbi
visszamenőleges eltörlése és az elkobzott vagyonuk visszaszolgáltatása ügyében?"

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Mint azt bizonyára tudja, a szerb állam minden lehetséges eszközzel akadályozza a restitúciós
folyamatot. A vagyon-visszaszármaztatásnak ugyanis feltételeként szabta azt a rehabilitálást,
amelyet meglehetősen unortodox módon hajt végre: a háborús - kollektív - bűnösségről szóló
rendeleteket ugyanis jellemző módon hatályon kívül helyezték, ám a kollektív bűnösséget
visszamenőleg nem törölték el annak hatályba lépésétől, hanem a joghatályát a jövőre
vonatkoztatják. Tehát hiába rótta le a kegyeletét Aleksandar Vuöié szerb miniszterelnök
Szabadkán az 1944-45-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett
megemlékezésen, ünnepélyesen bejelentve, Csúrog, Zsablya és Mozsor települések magyar
lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabály hatályon kívül helyezését, ha de facto
a három falu érintettjei a mai napig nem kapták vissza az elkobzott vagyont. Ehhez egyébként
is minden érintettnek egyénileg kellett kérelmeznie a rehabilitálást és a vagyon
visszaszármaztatást, amelyhez az anyaországtól - akár a részben ilyen célokra létrehozott
Kisebbségi Jogvédő Intézeten keresztül - legjobb tudomásunk szerint nem kaptak segítséget.
Ráadásul a folyamat elindítása költségekkel járt, így anyagi erőforrások hiányában jelentősre
tehető azok száma, akik el. sem tudták indítani az elkobzott vagyon visszaszármaztatásának
ügyét.

Az idei évben be kell(ene) fejeződnie a restitúciónak, de ez a vállalás talán még Pásztor István
szerint sem sikerülhet, olyan szintű rendszerhibák vannak az évek óta húzódó ügymenetben.



Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Kossuth Lajost idézve, amit elmulasztani bűn, azt teljesíteni sem érdem. Ugyanakkor a
délvidéki magyarok ezen nagyon súlyos terhüket nem cipelhetik tovább magukra hagyva a
teljes szerb államapparátussal szemben. Hiszünk a párbeszédben, de ha továbbra sem jelzi
aggályait a kormány a szerb fél felé, akkor nem várhatunk változást. Ha megtették, de süket
fülekre találtak, akkor pedig nemzetközi fórumokon kell szóvá tenni ezt az igazságtalanságot,
kiharcolva a vajdasági magyarokat megillető vagyon visszaszármaztatását. Ha Magyarország
nem ezt teszi, akkor a későbbiek során nem hivatkozhatunk majd arra, hogy nem hallgattak
meg minket.

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésre:

Mit tesz a kormány a vajdasági magyarok kollektív bűnösségének mielőbbi,
visszamenőleges eltörlése és az elkobzott vagyonuk visszaszolgáltatása ügyében?

Várjuk megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 11. 

Tisztelettel:

országgyűlési képviselő
~~ 

országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom


