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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: Dr. Semjén Zsolt, tárca nélküli miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogy áll a nemzeti összetartozás évének szervezése?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Jövőre lesz száz éve, hogy a történelmi hazánkat feldaraboló, magyarok milliót idegen országok 
fennhatósága alá rendelő trianoni békediktátum érvénybe lépett. A centenárium alkalmából a Jobbik
már 2016-ban szorgalmazta egy emlékév szervezését, de erre vonatkozó javaslatainkat a 
kormánypárti képviselők a Nemzeti összetartozás bizottságában, valamint a Parlament plenáris 
ülésén is több alkalommal leszavazták.

Amikor idén márciusban végül saját határozati javaslatot nyújtottak be 2020 nemzeti összetartozás 
évének nyilvánításáról, mi ezt jó szívvel szavaztuk meg, mivel a koncepció fő irányvonala 
egybevágott saját elképzeléseinkkel. Bár a határozati javaslat elfogadása óta eltelt több mint fél év, 
az előkészítő munkáról sem nyilvánosságban nincs hír, sem az illetékes bizottság tagjai nem kaptak 
tájékoztatást.

A nyári költségvetési vitában hiába nyújtottunk be javaslatot, hogy az 1956-os 
megemlékezéssorozathoz hasonló összeget különítsük el Trianon centenáriumára, ezt a 
kormánypárti képviselők leszavazták, mondván, majd máshol találnak erre fedezetet. Hogy ez 
ügyben történt-e bármilyen lépés, nem tudni.

A Nemzeti összetartozás bizottságában több alkalommal is rákérdeztem, mit lehet tudni az 
előkészületekről, de kérdésemre csak kitérő válaszokat kaptam.

Szijjártó Péter miniszter úrtól múlt heti éves bizottsági meghallgatásán is érdeklődtem ez ügyben, 
szintén eredmény nélkül.

Végül a Magyar Állandó Értekezlet 2019. november 15-i ülésén is szóba került az esemény, de 
konkrétumok ott sem hangzottak el.



Úgy értesültünk, az emlékév lebonyolítását az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül az Első 
Világháborús Emlékbizottságra bízták.

Bízunk benne, hogy az emlékévet övező hallgatás nem annak a jele, hogy a Kormány a kötelező 
minimumot letudva, nagyszabású programsorozat nélkül akarja megúszni ezt a magyarság számára 
kiemelten fontos eseményt. Afelől is szeretnénk megnyugodni, hogy a szomszédos országokkal 
való partneri viszonyra törekvés nem lesz gátja a múlttal való őszinte szembenézésnek, valamint 
annak, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság aktuális helyzetét a valóságnak megfelelően 
mutassuk be.

A fentiek alapján kérdezem Miniszter urat:
- Hogy áll a nemzeti összetartozás évének szervezése?
- Mely régiókban milyen programokkal készülnek, és ezek milyen kapcsolatban állnak egymással?
- Milyen költségvetési háttere van az emlékévnek, és ezt milyen forrásból biztosítják?

Érdemi válaszát előre is köszönöm!

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

1


