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az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a külügyminiszterhez mint a

tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Mit kíván tenni a Magyarországon élő iráni állampolgárokat ért jogsértés

megszüntetése érdekében?” címmel.

A választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr!

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy magyarországi bankok a hazánkban élő iráni

állampolgárok bankszámlái vezetésére vonatkozó szerződését — mindennemű indoklást

nélkülözve — hatvan napos felmondási idővel felmondták . A példátlan intézkedés alól az Iráni

Iszlám Köztársaság Magyarországra akkreditált diplomáciai testületének tagjai sem képezte k

kivételt .

Írásbeli kérdésem mellékleteként csatolom Önnek a nagykövetség munkatársainak címzet t

banki levelek másolatát, köztük az Iráni Iszlám Köztársaság Magyarországra akkreditál t

nagykövetének, Saeed Seyed Agha Banihashemi úrnak szólót is .

A diplomáciai kapcsolatokat szabályozó, 1961 . április 18-án megkötött Bécsi szerződés –

melyet a világ 188 állama mellett Magyarország is elfogadott, és amely a diplomatá k

működését és védelmét hivatott biztosítani — preambulumában kimondja :



„ . . .A kiváltságok és mentességek célja nem egyének előnyben részesítése, hanem az, hogy

biztosítsa a diplomáciai képviseleteknek mint államuk képviselőinek feladatuk eredményes

teljesítését . . . ”

Az egyezmény 25 . cikke kimondja, hogy a „fogadó állam a képviselet feladatainak

teljesítéséhez minden könnyítést megad”, 29. cikke szerint pedig „ a diplomáciai képviselő

személye sérthetetlen. A fogadó állam illő tisztelettel bánik vele és minden megfelelő

intézkedést megtesz a személye, szabadsága és méltósága bármely sérelmének

megakadályozására. ”

Továbbá a szerződés 30 . cikkének második bekezdése kategorikusan leszögezi, hogy a

diplomáciai képviseletek és képviselőik „ iratai, levelezése és vagyona ugyancsak

sérthetetlen. ”

Tudomásunk szerint a magyarországi bankok példátlan, az egyetemes emberi jogokat és a

Bécsi szerződés rendelkezéseit mélyen sértő egyoldalú eljárása egyedülálló az Európai Uni ó

országai körében. Meggyőződésünk, hogy a magyar hitelintézetek eljárása nagymértékben

rombolja nem csak a két ország diplomáciai kapcsolatát, de azt a képet is, amelye t

Magyarország a magát az „értékek közösségeként” meghatározó Európai Unió jelenleg soro s

elnöki tisztét betöltő tagjaként önmagáról adni kíván. Meggyőződésünk továbbá, hogy a

nemzetközi szerződésben foglaltak, valamint a magyar nemzeti érdekek érvényesítése előnyt

élvez a magyarországi bankok „üzletpolitikai” megfontolásaival szemben .

Hivatkozva a fent említett nemzetközi egyezményre, az alapvet ő emberi jogokra, továbbá az

emberi méltóság védelmére, amely a hazánkban él ő iráni állampolgárokat is megilleti, kérem

érdemi válaszát arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében ,

hogy a levelem tárgyát képező jogsértő gyakorlat mielőbb orvoslást nyerjen.

Kérem Külügyminiszter Úr hathatós közreműködését a fennálló visszás és diszkriminatív

gyakorlat megszüntetésében .

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2011 . április 21 .

yöngyösi Márton
Jobbik
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