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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kíváno k

intézni a külügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„A Kormány szerint Románia teljesíti a román-magyar alapszerz ődésben foglalt

kötelezettségeit?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint ismert, a román-magyar alapszerz ődést még a Horn-kormány kötötte 1996 .

szeptember 16-án, a megállapodás pedig még az év december 27-én hatályba is lépett . A

szerződés eredeti érvényessége 10 év volt, amely automatikusan 5 évvel meghosszabbodik

akkor, ha egyik fél sem kéri módosítását a lejárat el őtt legalább egy évvel . Könnyen

kiszámolható, hogy ilyen öt év utáni, automatikus meghosszabbításra eddig egyetle n

alkalommal, 2011-ben került sor . A második Orbán-kormány ugyanis akkor – legalább is a

sajtó információi szerint – semmilyen formában nem jelezte változtatási szándékát, azaz a

szerződésben foglaltakkal és azok román fél részér ő l történő végrehajtásával elégedett volt ,

ami persze már önmagában furcsa.

A román állam és politikum célja ugyanis az elmúlt évtizedekben mindi g

egyértelműen a magyarság ellehetetlenítése, elüldözése vagy beolvasztása volt . E cél

prioritása különösen az MSZP nagy barátja, Victor Ponta kormánya alatt vált egyértelmű , aki



a román belpolitikában már megszokott módon használta a magyarkártyát hatalm a

megtartására . Mindez pedig nemcsak a romániai magyar közösségek elleni durva és sokszo r

nyilvánvalóan jogtalan fellépésekben, hanem a magyar-román kapcsolatok mélypontr a

juttatásban is tetten érhet ő volt .

Kövér László, az Országgyűlés elnöke így egy interjúban nem véletlenül jelentette

ki, hogy „a magyar–román kétoldalú kapcsolatok rendszere mára olyan mélypontra jutott,

hogy komoly aggodalommal tekintenek az erdélyi magyar közösség jöv őjére.” Németh Zsolt,

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke idén egy erdélyi rendezvényen azt mondta ,

hogy „újra kell indítani a párbeszédet, mert jelenleg nincs ilyen – 2012 óta a sükete k

párbeszéde zajlik Magyarország és Románia között” . Ön pedig nemrég a Nemzeti

Összetartozás Bizottságában jelezte, hogy komoly tehertételek nehezítik a Romániáho z

fűződő viszonyunkat, a helyzet rosszabb, mint bármikor korábban, illetve közölte : Románia a

magyar közösség tekintetében nem teljesítette a kötelezettségeit .

Mindezek fényében a Jobbik részérő l teljes mértékben indokoltnak gondoljuk a

román-magyar alapszerződés alapos felülvizsgálatát és újratárgyalását, hisz Románia még az

e szerződésben foglalt, szándékoltan homályos megfogalmazású vállalásait sem volt hajlandó

teljesíteni .

Szó sincs például a szerz ődés 15 . cikk (3) bekezdésében foglaltak betartásáról, hisz

az erdélyi magyarok nemhogy az államigazgatás bizonyos szintjein, de még a bíróság i

eljárásokban sem használhatják szabadon anyanyelvüket . Ső t a magyar himnusz elénekléséért

nemrég bírságot is kiszabtak a román hatóságok. E cikk szerint a Szerződő Felek „megteszik a

szükséges intézkedéseket, hogy ezek a személyek anyanyelvüket megtanulhassák és megfelel ő

lehetőségük legyen ezen a nyelven képzésben részesülni az állami oktatás keretei között

minden szinten és ,formában, szükségleteiknek megfelelően.” Errő l azonban szintén szó sincs ,

hisz a magyar államnak adóforintok milliárdjaival kell magánegyetemi formában biztosítan i

ma is az erdélyi magyar felsőoktatás jelentős szeletét, miközben a román törvényeknek i s

ellentmondóan szabotálják el az önálló magyar tagozat létrehozása a Marosvásárhelyi Orvos i

és Gyógyszerészeti Egyetemen .

Szintén nem beszélhetünk az ugyanebben a cikkben említett kisebbségi nyelv ű
„utcanevek és más, a nyilvánosságnak szánt földrajzi feliratok kihelyezésének lehet őségének”

biztosításáról sem . A román hatóságok ugyanis többek között illegális reklámtábláknak

minősítik azokat és súlyos bírsággal fenyegetik a kihelyező magánszemélyeket vagy

egyesületeket még akkor is, ha a magyar nyelvű feliratokhoz számarányuk miatt joga lenne az

adott települések magyar lakosságának .



De a (6) bekezdésben foglaltakat sem teljesíti Románia, hisz a magyar műemlékek,

emlékhelyek megőrzését nem támogatja, arra külön magyar állami költségvetésb ő l

finanszírozott programot kellett nemrég útjára indítani, ezen felül ráadásul máig a kolozsvár i

Mátyás-szobor előtt éktelenkedik Nicolae lorga Mátyás királyunkat románnak minősítő ,

gyalázatos felirata .

A 15 . cikk (9) bekezdése sem valósult meg, miszerint a Szerződő Felek „tartózkodni

fognak a kisebbséghez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy

gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel szemben, ami az

ilyen asszimilációra irányul .” A román állam és politika ugyanis évtizedek óta pontosan az e

bekezdésben foglaltak ellenkez őjét tekinti alapvető céljának. Ez az oka a magyarlakta

területek román többségű közigazgatási egységekbe történő beolvasztásával kapcsolato s

terveknek vagy épp a magyar közösségek, így leginkább a Székelyföld gazdaság i

kivéreztetésének .

De a szerződés 3 . és S . cikkében foglaltak is papíron maradnak, hisz a román fé l

lassan évek óta nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a magyar kormánnyal a vitás kérdéseke t

érdemben megtárgyalandó .

Sőt Románia még a szerződés preambulumában foglalt alapvet ő szabadságjogo k

tiszteletben tartására tett vállalását sem teljesíti, hisz úgy tart hermetikusan elzárva családjátó l

és a világtól egy tisztességes székely családapát karácsonykor, hogy még a román média is a

hatóságok terrorizmussal kapcsolatos nevetséges koholmányain élcel ődik. Ez pedig kizárólag

a romániai magyar közösségek démonizálását, a román-magyar kapcsolatok tovább i

elmérgesítését szolgálja .

A fenti pontok azonban legalább szerepelnek a szerződésben, így azok végrehajtását

számon lehet és kellene is kérni Romániától . Ugyanakkor az is meggyőződésünk, hogy a

szerződésnek – újratárgyalását követ ően – feltétlenül ki kell egészülnie többek között a lehető
legszélesebb körű területi autonómia támogatásának kötelezettségével, amely minden külhon i

magyar közösség hosszú távú megmaradásának alapja .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

- Élt-e a Kormány változtatási jogával a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban

határidőig, azaz 2015. december 27-ig?

- Ha igen, akkor pontosan milyen változtatási szándékot, eseteges kiegészítés(eke) t

jeleztek a román fél irányába a szerz ődéssel kapcsolatban? Kezdeményeztek-e



bármilyen tárgyalást, amely a , szerződésben foglaltak teljesülésének áttekintésére

irányult?

Ha nem történt magyar lépes a vázolt ügyekben, akkor a Kormány szerint semmivel

nem kell kiegészíteni az alapszerződés szövegét, mert az az erdélyi magyar

közösségek elvárásainak és igényeinek maradéktalanul megfelel?

A Kormány szerint a román fél maradéktalanul végrehajtja a román-magyar

alapszerződésben foglaltakat, így azokkal kapcsolatban nem lehet semmilye n

észrevételünk ?

Ha nem történt magyar lépés, de a Kormány szerint is vannak problémák a

szerződésben foglaltak végrehajtásával, akkor miért maradt néma a magyar

diplomácia?

- Érkezett-e bármilyen javaslat a román fél részéről a szerződés szövegének

módosításával, vagy az abban foglaltak áttekintésével kapcsolatban ?

Budapest, 2016 . január 04 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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