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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: "Mit kíván tenni Magyarország Kormánya annak 
érdekében, hogy az őshonos délvidéki magyar közösség jogait ért sérelmek az Európai 
Bizottság következő jelentésében végre teret kapjanak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Bizottság nem hivatalos dokumentum formájában közzétette féléves jelentését a 
Szerbiával folytatott csatlakozási tárgyalások 23. és 24. fejezetével kapcsolatban. A jelentés készítői
arra a következtetésre jutottak, hogy Szerbiának fel kell gyorsítania a reformokat az 
igazságszolgáltatás kulcsfontosságú területein, a korrupció, a sajtószabadság, a háborús bűnösökkel 
való eljárás és a szervezett bűnözés területén, ám a nemzeti kisebbségi jogok érvényesülése 
vonatkozásában tett észrevételeit kizárólag a Vajdaságon/Délvidéken kívüli kisebbségekről tette 
meg, kijelentve, hogy a Vajdaság Autonóm Tartományon kívül van szükség fejlesztésre.

Ezek alapján könnyen az a benyomás alakulhat ki sokakban, hogy sem Magyarország Kormánya, 
sem a helyi magyar érdekképviseletet ellátók nem járultak hozzá kellő hatékonysággal a jelentés 
elkészítéséhez, így abban egy szó nincs például a nyelvhasználathoz fűződő jogok visszatérő 
megsértéséről, a rehabilitálási és restitúciós folyamatok akadályoztatásáról, vagy éppen a szerb 
soviniszta szélsőségesek magyarellenességéről, amely a hatóságok félrenézése mellett időnként még
mindig atrocitásokban ölt testet. Mindez a magyarság jólétéért az Elvi Nyilatkozata értelmében 
kiálló néppárti Jobbik szerint komoly aggodalomra ad okot és jómagam, mint a nemzeti 
kisebbségek ügyével kiemelten foglalkozó képviselő szintén megdöbbenéssel szembesültem a 
jelentés fentebb nevezett hiányosságaival.

Ennek érdekében az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz:

Mit kíván tenni, Magyarország Kormánya annak érdekében, hogy az őshonos délvidéki magyar 



közösség jogait ért sérelmek az Európai Bizottság következő jelentésében végre teret kapjanak?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. augusztus 17. 

Tisztelettel: 

Dr. Brenner Koloman
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