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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 Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a
Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Mit kíván tenni a kormány a csíksomlyói búcsú kapcsán napvilágot látott újab b
önkényes román kitiltások kapcsán?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nem először kérdezem a szomszédos államok törvénytelen gyakorlatáról . Most is kénytele n
vagyok ezt tenni, ugyanis a helyzet továbbra sem normalizálódott . A sajtóban publicitás t
kapott korábbi kitiltások közül néhány :

- 2013 októberében a Nagyszalonta-Méhkerék határátkel őnél feltartóztatták, majd kitiltották
Románia és Erdély területérő l Toroczkai Lászlót és családját .

- 2014 márciusában Szávay Istvánt, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetj ének elnökét szinté n
kitiltották Romániából, azzal az elképesztő hivatkozással, miszerint képviselőtársam
„Románia nemzetbiztonságát és közrendjét veszélyezteti” . Szávay mellett a román állami
televízió mások kitiltásáról is beszámolt. Az érintettek jellemzően semmiféle hivatalos
értesítést nem kaptak a román féltő l .

- 2014 év nyarán Budaházy Györgyöt a beregsurányi határátkelőnél tartóztatták föl, közölve
vele az Ukrajnából (így Kárpátaljáról) történt kitiltását. Korábban nem is járt ott, semmifél e
kapcsolata nem volt az ukrán állammal, ahogy ukrán állampolgárokkal sem .

Sneider Tamá s
országgyű lési képvisel ő



- 2014 novemberében Gyöngyösi Mártont, az Országgyűlés külügyi bizottságának jobbikos
alelnökét és munkatársát tiltották ki Ukrajnából . Útban egy szolyvai megemlékezésre értesül t
a Kárpátaljáról történt kitiltásáról Heged űs Loránt református lelkész is .

' A közelmúltban a csíksomlyói búcsúra utazó zarándokok közül lettek többen visszafordítva .
Barcsa-Turner Gábor, az egyik kitiltott a világhálón osztotta meg a vele történteket, közzétév e
a kitiltásáról szóló román nyelv ű határozatot is . A feltartóztatásakor értesült arról, hogy
Romániából – így sajnálatos módon Székelyföldr ő l is – még 2015-ben kitiltották .

Tisztelt Miniszter Úr !

A kitiltások mögött a szomszédos államokkal való súrlódásoknak történelmi okai vannak .
Románia vonatkozásában Erdély és . a Román Királyság egyesítésének közelgő centenárium a
kapcsán előreláthatón fokozódnak majd a nemzetközi jog megsértésével járó
megnyilvánulások, érdemes lenne ezekre – lehetőségeinkhez mérten – készülni, minden
esetben megtenni a szükséges diplomáciai lépéseket .

Alapvetésnek tartom, hogy a magyar diplomáciának mindent meg kell tennie az érintet t
magyar állampolgárok jogainak védelmében, függetlenül azok vélt vagy valós politikai
nézeteire. Mindezt hazánk legfőbb jogforrása, az Alaptörvény – G) cikk (2) pontja –
egyértelműen kötelezettségként írja elő .

Korábban is elmondtam, ma is fenntartom, hogy minden államot megillet az a szuverén jog ,
miszerint megalapozott indokokkal, jogszerű eljárás keretében külföldi állampolgáro k
beléptetését megtagadja. Nem kivétel Románia sem, a román félnek is jogában áll megtagadni
egy külföldi – adott esetben magyar – állampolgár beléptetését, elrendelni és végrehajtani a
beutazási és tartózkodási tilalmat, amennyiben annak a jogszabályokban meghatározot t
feltételei fennállnak . Azonban minden ilyen esetben a minimálisan elvárható, hogy az érintett
erről tájékoztatást kapjon, megismerhesse a számára hátrányos döntés meghozatalának
indokait, a döntés id őbeli hatályát, továbbá a döntéssel szemben rendelkezésére áll ó
jogorvoslati lehetőségeket. Mindezekre a fentebb említett esetek egyikében .sem került sor,
ami a jogbiztonság kérdéséhez köt ődő problémán túl számos más kérdést érint .

Jelenleg hány főt érintenek a szomszédos államok nemzetközi jogba ütköz ő , önkénye s
kitiltásai? A magyar külügy – amennyiben értesül a magyar állampblgárokat érint ő
kitiltásokról – miért mulasztja el az értesítésüket? Talán nem kell hosszasan részletezni ,
milyen kellemetlenségekkel jár egy lelki feltöltődés reményében tervezett olyan családo s
csíksomlyói út, amelynek már az elején a családfőt nem engedik átlépni a szomszédos EU-s
állam területére. Mit tettek annak érdekében, hogy jogsértő állapotok mielőbb megszüntetésr e
kerüljenek, az érintettek pedig szabadon közlekedjenek lakhelyük és az elszakított területe k
magyarságának otthonául szolgáló nemzetrészek között ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . június 12 .
Tisztelettel :

ider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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