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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Sikerült-e eredményt elérnie Magyarország 
Kormányának a szerb fél részéről akadályozott rehabilitálási és restitúciós folyamatok 
gyorsítása, valamint a kérelmezők jogainak biztosítása ügyében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint az Ön előtt bizonyára jól ismert, Szerbia 2011. szeptember 26-án elfogadta az ún. restitúciós, 
vagyis vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt, ennek ellenére előrelépés a földek 
visszaszármaztatása és a kárpótlás ügyében még nem történt. Pedig igény volna rá, érzékeltetésül 
egy példa: a múlt hónapban Temerinben alakult egy egyesület, a csatlakozási 
szándéknyilatkozatukat aláíró tagok több mint 2200 holdnyi földterületet igényelnek vissza. 
Törvény szavatolja a jogtalanul elvett földek visszaszármaztatását, de egyedül rendre falakba 
ütköztek az érintett polgárok, ezért érdekeiket közösen kívánják a jövőben érvényesíteni.

A Restitúciós Ügynökség egyik munkatársának a sajtóban megjelent nyilatkozata szerint eddig a 
beérkezett 29 ezer kérelem kevesebb, mint harmadát sikerült befejezniük, pedig a vonatkozó 
törvény szerint a kérelmekről hat hónapos határidőn belül kellett volna dönteni. Az érintett 
délvidéki magyarok egybehangzó tapasztalata szerint a szerb fél a Restitúciós Ügynökségen 
keresztül jól érzékelhetően lassítja az ügyek intézését. A Magyar Mozgalom társelnökei 2017. 
december 19-én levélben fordultak Orbán Viktor miniszter úrhoz, ám a várt segítség elmaradt.

Számíthatnak-e a vagyonuktól a második világháború után megfosztott délvidéki/vajdasági 
magyarok Magyarország Kormányának segítségére, vagy hagyják földönfutóvá válni őket 
szülőföldjükön?

Menczer Tamás államtitkár úr 2018. november 29-én kelt válasza szerint a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium nem rendelkezett adatokkal a rehabilitált délvidéki/vajdasági magyarok 



lélekszámával és a visszaadott ingatlanok számával kapcsolatban. Változott-e ez az elmúlt hét 
hónapban? Történt-e bármiféle kedvező előrelépés a szerb féllel történt bilaterális egyeztetések 
során?

Várjuk megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. július 3. 
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