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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdés t
kívánok intézni a Belügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Melyik szerv, milyen tartalmú megkeresése alapján jutottak arra a téves következtetésre ,
hogy Magyarország biztonságára különös veszélyt jelent Ümit Hamit, a Ujgur
Világkongresszus (WUC) német állampolgárságú és ujgur nemzetiség ű alelnöke, és milyen
okból utasította ki őt Magyarországról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013 .
május 30-án, mikor kívánják visszavonni ezt megalapozatlan és hazánk tekintélyét súlyosa n
romboló döntést, továbbá mi indokolta a WUC Ifjúsági Tagozata budapesti ülésének önkénye s
meghiúsítását, ideértve a tervezett rendezvénynek helyt adó Magyarok Háza és a
résztvevőknek szállást biztosító Attila Hotel elleni koncentrált hatósági fellépés t
(katasztrófavédelem, rend őrség) és ennek keretében ezen intézmények id ő leges bezárását ,
továbbá indult-e eljárás a Magyarok Világszövetsége székházában, a Magyarok Házába n
állítólagos bombát bejelent ő állítólagos ismeretlen személy ellen, amennyiben igen, hol tar t
nyomozás, ha nem, miért maradt el a hasonló esetekben automatikusan megindított eljárás? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2013 . május 30-án, mai napig ismeretlen hatósági hatósági személyek a hazánkban tartózkod ó
német állampolgárságú és ujgur nemzetiség ű Ümit Hamit urat, aki az Ujgur Világkongresszus
(WUC) Európáért felelős alelnökeként az Ujgur Világkongresszus Ifjúsági Tagozatának Budapestr e
tervezett háromnapos ülésének apropójából látogatott hozzánk, idegenrendészeti igazoltatás al á
vonták, majd előállították és idegenrendészeti őrizetbe vették, végül pedig még aznap kézbesített
határozattal kiutasították hazánkból. Az érhetetlen hatósági intézkedések, így Ümit Hami t
országunkból történ ő kiutasítása, illetve a Magyarok Világszövetsége székházában foganatosítot t
intézkedések — gyanús bombariadó, illetve ezt követő koncentrált hatósági fellépés— következtébe n
az Ujgur Világkongresszus Ifjúsági Tagozatának Budapestre tervezett háromnapos ülése ekképp
meghiúsult, munkálatai, amelynek két mozzanatát — ujgur-magyar táncház és nemzetköz i
sajtótájékoztató — az MVSZ székházában tartottak volna, el sem kezdődtek.



A német állampolgárságú, így természetesen EU állampolgárnak min ősülő Ümit Hamit indokolatlan
kiutasítása rendkívüli módon árt a rendezett és széles körű német-magyar kapcsolatoknak, ezenfelü l
rendkívüli károkat okozhat a magyarság megítélésének a legközelebbi rokonaiként számon tartot t
ujgurok, és az ujgur függetlenség ügyével szimpatizáló, szabadságszeret ő – túlzás nélkü l
kijelenthetjük a világban több százmillió – polgár körében . Ümit Hamitot sajtóértesülések szerint a
magyar hatóság terrorizmussal összefüggésben állította el ő , csaknem 12 órán keresztül fogva
tartotta, majd kiutasította Magyarországról . Az Ujgur Világkongresszus alelnöke szerint ezt anélkü l
tették vele, hogy bármilyen bizonyítékot felmutattak volna ellene .

Az eseményekkel nyilvánvalóan összefüggésben el őbb az ujgur delegáció szálláshelyéül szolgál ó
Attila Hotelhez vonultak ki nagy er őkkel a katasztrófavédelmi hatóság munkatársai, majd rövidese n
a rendezvénynek otthont adó Magyarok Világszövetsége (MVSZ) székházában folytatódott az
intézkedés sorozat. Az MVSZ székházába, a Magyarok Házába nagy erőkkel kiszálló rend őrségi
tájékoztatása szerint egy XI . kerületi utcai telefonról jelentkez ő névtelen telefonáló bejelentette ,
hogy a Magyarok Világszövetsége budapesti székházába bomba fog robbanni . A bejelentés
következtében azonnali hatállyal elrendelték a székház teljes kiürítését, majd ezt követően három
órán keresztül zajló tűzszerészi vizsgálódás nem vezetett eredményre, robbanóanyagot nem találtak .
Ennek ellenére állítólagos tűzrendészeti hiányosságokra hivatkozással az intézmény azonnal i
bezárását rendelték el .

Megítélésem szerint a névtelen telefonáló ezen cselekményével megvalósította a Btk . 270. §-ba
ütköző és aszerint minősülő közveszéllyel fenyegetés vétségét . Hasonló cselekmények esetén a
bomba robbanásával fenyegetőző személyek kilétének megállapítása és felel ősségre vonásának
érdekében a nyomozó hatóság főszabályszerűen azonnal eljárást indít, bízom benne, hogy az
említett eset kapcsán sem történt másként .

Tisztelt Belügyminiszter Úr! Mint azt a 2013 . június 3-án, az Országgyűlés Alkotmányügyi ,
igazságügyi és ügyrendi bizottságának ülésén történt meghallgatásakor is kifejtettem, hogy az Ujgu r
Világkongresszus Ifjúsági Tagozatának budapesti ülését megakadályozása kapcsán megdöbbentő
intézkedéseket foganatosított a rendőrség, a katasztrófavédelem és az idegenrendészet . A bizottság i
meghallgatáson kérte, hogy konkrétan jelöljem meg az említett problémát . Ezzel kapcsolatban
várom megtisztelő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok alapján léptek fe l
ilyen módon egy hazánkban tartózkodó, ráadásul velünk rokon ujgur néphez tartozó, ujgu r
közösséget képviselő német állampolgárral szemben, aki nem mellesleg a velünk magyarokka l
rokon ujgurok önrendelkezési jogaiért küzd a törvények adta lehetőségekkel, és aki – mint azt a
közelmúltban a Radio Free Asia (RFA) rádióállomásnak is kifejtette – több mint 10 éve dolgozi k
együtt európai emberjogi szervezetekkel, szoros kapcsolatai vannak magyarországi jogvéd ő
szervezetekkel is, Magyarországon pedig nyolc alkalommal járt az elmúlt 10 évben, itt tartózkodása
során pedig egy alkalommal sem merült fel vele szemben nemhogy bűncselekmény, de
szabálysértés elkövetésének a gyanúja sem .

A Magyarok Háza ideiglenes bezárásának indokaiként megjelölt szempontok részben, egészbe n
vagy azt meghaladó módon fennállnak – a teljesség igénye nélkül – az V . kerület számtalan más
épületével kapcsolatban, így a Néprajzi Múzeummal, a Földművelési és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, a Belváros-Lipótváros polgármesteri hivatalával, de a Parlament épületéve l
kapcsolatban is, mégsem került sor ezen épületek bezárására, mint ahogy a t űzszerészek és a
katasztrófavédelem munkatársai sem végeztek ilyen ellen őrzést – különösen ilyen látványos rend ő r i
jelenlét kíséretében – korábban, mint amilyenre a Magyarok Világszövetsége Semmelweis utca i
székházában foganatosítottak. Minek köszönheti ezt a megkülönböztetett bánásmódot az 1938-ban
gróf Teleki Pál által alapított patinás, a magyar érdekek mellett következetesen kiálló szervezet, az
MVSZ és az Attila Hotel?



Vajon el tudná-e képzelni Tisztelt Miniszter Úr, hogy egy ilyen és ehhez hasonló hatóság i
akciósorozat történjen a Zsidó Világkongresszussal összefüggésben ? Ott miért nem történt ilyen ?
Sokan ebből azt a következtetést vonhatják le, hogy hazánk saját rokonaival szemben mostohábban
bánik, mint a zsidóság képviselőivel . Talán utasították Önöket erre ? Ha igen, akkor kik és milye n
célból ?

Végül pedig ezúton indítványozom, hogy mielőbb szíveskedjék intézkedni a hazánk megítélésé t
mérhetetlen módon romboló, Ümit Hamit úrral szembeni idegenrendészeti szankciók haladéktalan
visszavonása és az Ó megkövetése, jóvátételben részesítése érdekében .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . július 16 .

Tisztelettel :

Dr.

	

i-Nagy Tamás
Jobbik Mag országért Mozgalom
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