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Szávay István
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i

választ igénylő kérdést kívánok intézni a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez,

mint a tárgyban illetékes kormánytagho z

„Miért nem fizethetnek előmagyarországi televíziós műsorszolgáltatásra a külhonban élő

magyar állampolgárok? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy Felvidéken lakó magyar állampolgár kereste meg nemrégiben a Jobbik

Magyarországért Mozgalmat az alább olvasható problémával . Levelét változtatás nélkül

közlöm, egyrészt kérdéseim alátámasztása érdekében, másrészt pedig azért, hogy Ön i s

szembesüljön azzal, milyen véleménnyel is van valójában számos külhoni magyar a Kormány

nemzetpolitikájáról .

„ Egy nagyon negatív tapasztalatot szeretnék megosztani önökkel, amely a Kormány

álszent külhoni magyarpolitikáját is érinti .

Felvidéki vagyok. Mivel július végén megszűnt az analóg sugárzás, úgy döntöttünk ,

hogy Magyarországról veszünk igénybe m űholdas szolgáltatást, méghozzá a UPC-nél. Illetve,

eddig úgy néz ki, csak vettünk volna, ugyanis az esztergomi elosztóhelyükön az



illetékes közölte, hogy hiába van magyar állampolgárságom, hiába fizetném ki egy összegben

az évi díjat, ha nincs magyar lakhelyem, nem vehetem igénybe! Azzal példálózott, hogy ilye n

alapon akár Kanadában is előfizethetnének rájuk, de nemzetközi egyezmények kötik őket

ahhoz, hogy így járjanak el . Iszonyú megalázó volt az egész, még én éreztem maga m

kellemetlenül, hogy miként merészelek én, idegen állampolgárként, t őlük bármilye n

szolgáltatás után is érdeklődni?!

Nos. Én nem vándoroltam ki, az én fejem felett áthúzták a határt! A szlovákiai

műholdas szolgáltatóknál a magyar csatornák, illetve hangsávok elvétve fordulnak el ő,

teljesen idegen nyelvként kezelve félmillió magyar ember anyanyelvét! A felvidéki magyarsá g

ilyenfajta igényeivel senki nem törődik Szlovákiában, hiszen ott „ csak szlovákok” élnek .

A határon túli magyarságnak nyelve és identitása megőrzése a nappaliban kezdődd,

bármilyen furcsán is hangzik. Azzal, hogy anyanyelvén nézheti azokat a műsorokat,

csatornákat, amelyek érdeklik, és most nem a bulvártévékre gondolok hanem pl .

ismeretterjesztő, vagy sportcsatornákra.

Tehát, hogy a Kormányra térjek – az Orbán Kormány megadja az állampolgárságot,

de jogokat nem ad mellé! Az üres lózungokon kívül semmit nem tesz azért, hogy az ember

tényleg otthon érezze magát Magyarországon . Megadóztatja multikat így, bankokat amúgy .

De ilyen pitiáner dologban, ami az előbbiekhez képest az, még arra sem képes, hogy egy, a z

országban tevékenykedő céget arra sarkalljon, hogy egy kicsit legyenek megértőbbek a

külhoni magyarokkal! Esküszöm, néha úgy érzem, mintha mindenki azt hinné rólunl, hogy m i

csakis kizárólag azért megyünk a Csonkaországba, hogy az ott élők adójából élősködjünk,

segélyeket vegyünk fel, kihasználjuk őket! Én a gimnáziumot és a Bc. szakképesítést is

Magyarországon végeztem, nem kis összegért, és eszembe sem jutna visszaélni az ország

segélyezési rendszerével, sem más ezzel kapcsolatos dologgal. De hiába, idegeneknek,

élősködőknek vagyunk elkönyvelve . "

Üdvözlettel, XXXXXX, Felvidék.

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Tisztában van-e a Kormány azzal, hogy a szlovákiai műholdas szolgáltatók

kihagyják vagy redukálják ajánlatukból a magyar nyelv ű csatornákat ?

Kíván-e tenni valamit a Kormány e probléma megoldása érdekében?



Tisztában van-e a Kormány azzal, hogy az anyaországi lakcímmel nem rendelkező,

önhibájukon kívül a határ másik oldalára került külhoni magyar állampolgáro k

nem fizethetnek előmagyarországi szolgáltatóknál televíziós műsorszolgáltatásra ?

Kíván-e tenni valamit a Kormány e probléma megoldása érdekében ?

Bízva abban, hogy a fentebb jelzettek az Ön számára is fontosak, a levélíróval és az

érintettekkel együtt várom válaszát !

Budapest, 2013. augusztus 30 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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