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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

jrásbeli választ igénylő kérdés,

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

,Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

"Milyen lépéseket tervez a kormány a határon túli magyar állampolgárok választás i
mozgósításáré?" címmel, az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 .§ (8)
bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani a külügyminiszter
úrhoz.

A kérdésre a választ írásban kérem ,

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2010-es állampolgársági törvény mostanáig több mint félmillió külhoni magyar
számára tette lehetővé a magyar állampolgárság felvételét. Ez a szám töretlenü l
emelkedik. A könnyített honosítási eljárás része a nemzet határokon átívelő
újraegyesítésének. Az elmúlt száz év viharos történelme után egy olyan fontos
mérföldkő, amely kifejezi: mi magyarok összetartozunk és legfontosabb ügyeinkbe n
közösen döntünk, éljünk bárhol is a világban.
A magyar országgyűlés az állampolgársággal együtt a választójogot is megadta a külhon i
magyaroknak. A választói névjegyzékbe való regisztrációt kér ők száma mára
meghaladta a 150 000-et. A Fidesz továbbra is arra buzdítja a külhoni
állampolgárokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak és vegyenek rész t
a szavazáson. Egyrészt mert ez az állampolgárság megélését, kifejeződését jelenti .
Másrészt mert a sorsunk feletti közös döntés arra utal, hogy közös jövője van a Kárpát-
medencében és a világon élő magyarságnak. Ezért azt szeretnénk, hogy a választás
sikerélmény, a magyarság ünnepe legyen .
Meggyőződésünk emellett az is, hogy ez a politikai aktus a helyi magyar közösségek
megerősödéséhez is hozzájárul, mivel csak különböz ő társadalmi szereplők széles
körű összefogásával lehet elérni a mozgósítást. Egyúttal visszajelzést is jelent saját
életerejükről és önszervező képességükről . Fontos emlékeznünk arra, hogy a
határon túli magyarok körében a politikai aktivitás és érdeklődés évek óta csökkenő
tendenciát mutat, ami veszélybe sodorja az egyes országokban a számarányhoz
mért érdekképviseletet. Május 25-én nem csak hazánkban, de Romániában és
Szlovákiában is európai parlamenti választások lesznek. Az Európai Unióban minél
erősebb magyar érdekérvényesítés egyik feltétele, hogy a magyar képviselők határon túl
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is jól szerepeljenek ezeken a választásokon . Reményeink szerint a magyarországi
választásokra való mozgósítás egyben az európai választásokra is mobilizálja a
magyarokat .
Ahogy mindenkire számítunk a határon túli magyar pártok és egyházak közül ennek az
ügynek a sikerre vitelében, ugyanúgy erkölcsi kötelessége ez a magyarországi közéle t
szereplő inek is .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mindezek alapján kérdezem Öntől: a magyar kormányzat és konkrétan a
Külügyminisztérium milyen lépéseket tervez az előttünk álló időszakban annak
érdekében, hogy a regisztráció és a választási részvétel minél nagyobb arányú
legyen a külhoni magyarok körében ?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2014. február 12 .

Tisztelettel :

Hidvé hi Baláz s

Ma r Polgári SFidesz - gy

	

zövetség
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