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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok benyújtani Martonyi János kűlűgyminiszternek

„Országgyű lési képviselő miként ismerheti meg az Ukrajnai Magyar Demokrat a
Szövetség magyar igazolványok kiadásának ügyében indított külügyminisztérium i

vizsgálat eredményét, illetve miért késik a külügyminiszter válasza? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

2011 . október 25-én kelt levelemben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII. törvény 19/A. és 20. §-ában foglaltakra hivatkozással,
kértem, hogy tegye lehetővé számomra az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség magya r
igazolványok kiadásának ügyében indított külügyminisztériumi vizsgálat eredményének
megismerését. Miniszter úr korábbi tájékoztatására hivatkozva levelemben azt is kértem, hog y
amennyiben az általam kért vizsgálat eredményét a minősített adat védelmérő l szóló 2009 . év i
CLV. törvényre hivatkozással minősítették, szíveskedjék tájékoztatni a min ősítő személyérő l,
a minősítésről, a minősítés kezdetérő l és időtartamáról . Emellett tegye lehetővé számomra a
hivatkozott törvény alapján készített kivonatba történ ő betekintést .

Fent említett levelemre mai napig nem kaptam választ, annak ellenére, hogy Miniszter úr a z
Országgyűlés Külügyi Bizottságának 2011 . december 20-i ülésén még a következő napi
válaszadásra ígéretet tett .

Ezért ismételten kérdem Miniszter úrtól :

Folyt-e egyáltalán vizsgálat a Külügyminisztériumban, amely a fent említett kárpátalja i
szervezet magyar igazolványok kiadásában tapasztalt „rendellenességeit” hívatott kideríteni ,
vagy csupán ürügyet kellett találni, amelyre hivatkozva megvonták ett ől a szervezettő l a
schengeni vízum igényléséhez szükséges támogatói nyilatkozatok kiadásának jogát is?



Amennyiben folyt ilyen vizsgálat és az lezárult, annak eredményér ő l miért nem tájékoztatták
az érintett kárpátaljai magyar szervezetet?

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagjaként 3 hónapja megfogalmazott kérése m
ellenére miért nem kapok lehetőséget a vizsgálat eredményének megismerésére?

Amennyiben a vizsgálat eredményét titkosították, országgyűlési képviselőként miért nem
kapok információt a minősítés jogalapjáról, a minősítő személyéről, a minősítés kezdetéről és
időtartamáról?

Mikor teszi lehetővé számomra a Külügyminisztérium a min ősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvény alapján készített kivonatba történő betekintést?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . január ' " .

abó Vilmos
országgyűlési képviselő

MSZP
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