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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 kérdést
kívánok intézni a Külügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztériúm vezetőjéhez

„Kinek az utasítására és milyen okokból utasították ki az Ujgur Világkongresszus (WUC )
alelnökét, Ümit Hamit urat, illetve mikor és hogyan kívánja a külügyi kormányza t
helyrehozni az önkényes intézkedések nyomán a magyarság nemzetközi megítélésében okozott
kárt?”

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 nemzetiségű 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 alá
vonták, majd előállították és idegenrendészeti őrizetbe vették, végül pedig még aznap kézbesítet t
határozattal kiutasították hazánkból. Az érhetetlen hatósági intézkedések, így Ümit Hamit
országunkból történő 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 kezd ődtek .

A német állampolgárságú, így természetesen EU állampolgárnak min ősülő Ümit Hamit indokolatlan
kiutasítása rendkívüli módon árt a rendezett és széles körű német-magyar kapcsolatoknak, ezenfelül
rendkívüli károkat okozhat a magyarság megítélésének a legközelebbi rokonaiként számon tartot t
ujgurok, és az ujgur függetlenség ügyével szimpatizáló, szabadságszeret ő — túlzás nélkül
kijelenthetjük a világban több százmillió — polgár körében . Ümit Hamitot sajtóértesülések szerint a
magyar hatóság terrorizmussal összefüggésben állította elő , 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.



A WUC alelnöke egy héttel ezelőtti nyilatkozata szerint elképzelhet ő , hogy egy idegen ország
állambiztonsági szervének valótlan információi kapcsán intézkedett vele szemben a magya r
rendőrség. Ezt a nagyon súlyos kijelentést sajnos Magyarországon a mai napig nem cáfolta senki .

A világsajtó is foglalkozott Dilxat Raxitot, a WUC szóviv őjének nyilatkozatával, mely szerint a
magyar kormány magyarázattal tartozik Ümit Hamit kiutasításáért és a szervezet ülésének
ellehetetlenítéséért . „Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy indokolják meg, miért állították l e
magyarországi tevékenységünket” - lehet olvasni a világhálón .

Dolkun Isa, a WUC végrehajtó bizottságának elnöke az eset kapcsán kifejtette azon véleményét ,
hogy magyar hatóságok egy idegen országtól való félelmükbe vették őrizetbe Hamitot. Mint
fogalmazott, amennyiben így lenne, az „nagyon sajnálatos fejlemény nemcsak az ujgurok, hane m
más elnyomás alatt élő nemzetiségek számára is” .

Tudomásom szerint több nemzetközi és emberi jogok védelmével foglalkozó, ujgur törekvésekkel
szimpatizáló szervezet határozott fellépést tervet hazánk ellen, amennyiben ez a botrányos eset
orvoslásra nem kerül és lépéseiket nagyban fogja meghatározni a mostani kérdésre adott válasz is .

Tudomásom szerint a német külügyi hatóságok már két alkalommal is írásbeli magyarázatkérésse l
fordultak Önökhöz, amelyre mai napig nem kaptak választ . Amennyiben ez így van, az
elfogadhatatlan .

Tisztelt Külügyminiszter Úr !

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 kisebbségi jogaiért küzd a törvények adta lehet őségekkel, 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 jogvédő
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 .

Az emberi jogokra érzékeny nemzetközi közvéleményen túl hazánk polgárainak is joguk van tudni ,
hogy egy Magyarországra látogató, magát a magyarok édestestvérének valló ujgur származás ú
német állampolgárral kapcsolatban milyen jogcímen intézkedik a TEK. Egy nemzetközileg is ismert
és elismert személlyel — mint amilyen a kititltott Ümit Hamit — kapcsolatban nagyon káros eg y
olyan idegenrendészeti megállapítás, amely szerint az ujgur emigráció egyik vezet ője veszélyt
jelentett Magyarországra .

Ümit Hamit az ujgur-magyar rokonság lelkes hirdetője, magát büszke hunnak tartó aktivista német
állampolgár, 19 éve él Európában, és már többször járt Magyarországon . Szégyenletes az az
érthetetlen intézkedés sorozat, melyet a hazatoloncolt férfi Németországban a Radio Free Asianána k
el is mesélt . A témában időközben megszólaló külpolitikai szakértők egységesen azon a véleményen
voltak, hogy az ujgur emigránsok jelentős részét terroristának tartó Kína nemzetközi szinten is
gyakorolt nyomásgyakorlásának volt köszönhető a magyar hatóságok fellépése, amely nem a
magyar, hanem a kínai érdekeket szolgálta. Megállapítható, hogy az Európai Unió terrorszervezeti
listáján egyetlen ujgur kötődésű szervezet sem szerepel . Az, hogy Kínával gyümölcsöz ő gazdasági
kapcsolatban állunk egyáltalán nem zárja ki azt, hogy rokonnépünk jogai érdekében szót emeljünk,
azt pedig semmiképpen sem jelentheti, hogy az ujgur emigráció képvisel őivel szemben ilyen
megtorló intézkedéseket foganatosítsanak a magyar hatóságok .



Ez a módszer a történelmünk során többször is idegen hatalmak által megszállás alatt tartot t
hazánkban rossz emlékeket ébreszt, és egyben alkalmas arra, hogy hazánk nemzetközi megítélésé t
rendkívüli módon aláássa . Ezzel kapcsolatban kívánatos lenne mielőbbi tiszta vizet önteni a
pohárba, az intézkedések hátterében álló okokat pedig felfedni, más esetben joggal feltételezhet i
rólunk a világ közvéleménye, hogy a szovjet megszállás után a szabadságharcaira méltán büszk e
Magyarország nem szuverén módon jár el külügyi kapcsolataiban, illetve a magyar állam hatósága i
más állam érdekeit képviselve járnak el .

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 ebbő l azt a következtetést vonhatják le, hogy hazánk saját rokonaival szemben mostohábba n
bánik, mint a zsidóság képvisel ő ivel . Talán kérés vagy utasítás érkezett ? Ha igen, akkor kik é s
milyen célból, és mit kértek ?

Végül pedig ezúton indítványozom, hogy miel őbb szíveskedjék kezdeményezni a hazánk
megítélését mérhetetlen módon romboló, Ümit Hamit úrral szembeni idegenrendészeti szankciók
haladéktalan visszavonását, a sérelmet szenvedett ujgur szervezet, az Ujgur Világkongresszu s
Ifjúsági Tagozata és a Magyarok Világszövetsége megkövetése részesítése, és a korrekció s
intézkedések diplomáciai szervezet úján történő ismertté tétele érdekében.

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . július 16 .
Tisztelettel :

Dr. r , di- agy Tamá s
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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