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Interpelláció

Kővér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . §-ára, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014.
(II .24.) OGY határozat 121 . § (1) bekezdésére, interpellációt kívánok intézn i

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

„Az ukrán nyugdíjbizniszró7 ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Magyar Köztársaság és az Ukrán Köztársaság megörökölt jogel ődeitől, a Magyar
Népköztársaságtól és a Szovjetuniótól egy 1962-ben kötött egyezményt a két orszá g
polgárainak kölcsönös szociális ellátásáról . Ez az egyezmény vált alapjává az „ukrán
nyugdíjbizniszként” ismertté vált csalássorozatnak, amelynek keretében ukrá n
állampolgároknak a magyar nyugdíjkassza folyósított az Ukrajnában fizetettet sokszorosa n
meghaladó nyugdíjat . Hosszú időn át csak pár százan éltek a lehetőséggel, jórészt olyan
kárpátaljai magyarok, akik csakugyan át is települtek Magyarországra. A Gyurcsány- és Bajnai -
kormányok letárgyalták és előkészítették ennek az egyezménynek a fölmondását, önok azonba n
2010-es kormányra kerülésük óta sem igyekeznek megszabadulni ettől a magyar költségvetés
számára egyre nagyobb terhet jelentő kötelezettségtő l .

Kérdezem ezért Miniszterelnök Urat :

1. Miért mulasztották el fölmondani az egyezményt?
2. Az egyezmény alapján ma havonta hány embernek, összesen mennyi nyugdíjat folyósí t

a magyar állam?
3. Miért nem tűnt fől önöknek, hogy 2011 óta ugrásszerű növekedésnek indult az

egyezmény alapján magyar nyugdíjat igénylő ukrán állampolgárok száma?
4. Életszerűnek tartották-e, hogy ukrán határ menti párszáz fős kistelepülések lakossága

néhány év alatt két-háromszorosára növekedett?
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5. Elképzelhetőnek tartották-e, hogy ekkora falvakban olyan lakóépületek legyenek,
amelyekben 100-150-200 ember életvitelszer űen lakhat, ahogyan ez a
lakcímnyilvántartásból kiderül ?

6. Hány eljárás indult eddig az így megvalósított közokirat-hamisítás alapos gyanújával ?
7. Az a magyar nyelvű kárpátaljai blogbejegyzés sem sarkallta-e önöket közbelépésre ,

amelyik megírta, hogy tavaly novemberben több olyan ukrán náci is tüntetett a
magyarok ellen Beregszászon, akiknek szülei innen kapják a nyugdíjukat ?

8. A fiktív magyarországi lakcím választójogot biztosított tulajdonosuknak a 2014-e s
önkormányzati választáson. Hány eljárás indult ez alapján a választás rendje elleni
bűncselekmény alapos gyanúja miatt ?

Várom válaszát .

Budapest, 2018 . május 17 .

Varju László
Demokratikus Koalíció
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