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Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

,,Mit tervez tenni a magyar kormány a Kárpátaljai magyarok elleni ukrán támadások ügyében?" 
címmel az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján
interpellációt kívánok benyújtani Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrhoz: 

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Ház!

Az elmúlt hónapokban tapasztaltak alapján sajnálattal kell megállapítani, hogy a magyar
ukrán kapcsolatok rég nem látott mélypontra jutottak. Magyarország mindvégig a
leghatározottabban támogatta Ukrajna euro-atlanti csatlakozását, támogattuk az EU-Ukrajna
társulási megállapodást, többször is kiálltunk Ukrajna területi integritásának megvédése
mellett, közösen az Uniós partnereinkkel megszavaztuk az Oroszország elleni szankciókat,
ukrán gyerekeket láttunk vendégül hazánkban, mégis hátba szúrásnak és az ottani magyarok
jogainak a sárba tiprásának lehet értékelni az azóta megtett ukrán lépéseket.

Az ukrán nyelvtörvény kapcsán, amely korlátozni kívánja az Ukrajnában élő kisebbségek
nyelvi jogait, a Velencei Bizottság több ajánlást is megfogalmazott és rámutatott arra, hogy a
törvény több helyen nem fogalmaz világosan a kisebbségi nyelvek védelme és fejlesztése
terén. A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg is kérte az ukrán féltől az ajánlások megfogadását.
Azt hinnénk, hogy a nagy nemzetközi nyomásnak és a sok kétoldalú párbeszédnek
köszönhetően valamelyest javulna a kialakult helyzet, de sajnos épp az ellenkezőjét kell
megállapítanunk, elég itt arra gondolni, hogy titkosszolgálati módszerrel felvételeket
készítettek a beregszászi konzulátuson. l!!~=!~~- 

A kárpátaljai magyarok immáron nemcsak jogi szempontból vannak veszélyben, hanem
fizikai értelemben is. A Mirotvorec nevű, nacionalista, szélsőjobboldali ukrán portál ugyanis
nyilvánosságra hozta több száz olyan kárpátaljai magyar személyes adatait, akik szerintük
magyar állampolgárságot kaptak, s ezzel véleményük szerint pedig megsértették az
alkotmányt. Több esetben a feltüntetett személyek neve mellett szerepel a
,,hazaáruló" minősítés. Ez a nyilvántartás rendkívüli veszélybe sodorja a listán szereplő
magyarokat és nem méltó egy olyan országhoz, amely a NATO-ba és az Európai Unióba
szándékozik belépni. A kárpátaljai magyarok folyamatos megfélemlítés alatt állnak,



ellenségként vannak beállítva és kampánycélokra használja őket az ukrán politika. A
kárpátaljai magyarok listázásával azonban egy új szintet ért el az ukrán magyarellenes
politika, amelyet semmiképp se lehet szó nélkül hagyni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Hogyan kíván fellépni a magyar kormány a kárpátaljai magyarok listázása ellen?
Mi tudható a Mirotvorec portál és az ukrán állami szervek közötti kapcsolatról? Mennyire
tekinthető civil szervezetnek?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 24.
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