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Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

„Nagykövetek pártpolitikai szerepvállalása? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Több külföldi, illetve a magyarországi médium is beszámolt arról, hogy a kormánypárt i
kampány keretében a külhoni magyarok formalevelek alapján tiltakozások százait juttatják e l
az Orbán-kormányt bíráló szervezetekhez, a nyugati sajtóhoz, vagy kormányokhoz, azzal a
céllal, hogy támogatásuk megvonásával fenyegessék meg körzetük parlamenti, kongresszus i
képviselőit, illetve ezeket a kormányokat . Az akció szervezői körlevelekben szólítják fel
például az amerikai magyarokat, hogy formalevelekkel bombázzák a kongresszus i
képviselőket és küldjék el nekik azokat a cikkeket, amelyeket Kovács Zoltá n
kommunikációért felel ős államtitkár helyezett el nyugati lapokban.

Az ebben az összehangolt akcióban részt venni nem kívánó, vagy más véleményen lev ő
szervezeteket ugyanakkor elítélik, megpróbálják ellehetetleníteni, vagy akár kiközösíteni .
Ilyen támadás történt például a Kanadai Magyar Demokratikus Charta ellen is, amelybe n
tevékeny szerepet vállalt Pordány László kanadai magyar nagykövet . Több kanadai magyar
hírforrás tudósított arról, hogy a magyar nagykövet részt vett és felszólalt a Montreali Magya r
Bizottság azon gyű lésén, amelynek egyetlen napirendi pontja a Charta ellen indított petíci ó
elfogadása volt . A rendezvényen a nagykövet negatív fényben tüntette fel a szervezet alapítói t
és ezzel Magyarország (a Magyar Köztársaság) nagyköveteként nyíltan beavatkozott a
kanadai magyar nemzeti közösség belső életébe, a magyar kormány képvisel őjeként
pártpolitikai nyomást gyakorolt a montreáli magyar közösség csúcsszervezetére . A petíció t
végül száznyolcvanan írták alá, köztük Detre Gyula, Szálasi Ferenc egykori személyi test őre .

A nagykövet szereplése súlyos és komoly aggályokat vet fel, és vizsgálatot igényel . A
híradások emlékeztetnek arra, hogy utoljára 1981-ben alakult ki olyan helyzet, hogy a z
ottawai magyar nagykövetség diplomatáját azért távolították el és utaztatták vissza



Magyarországra, mert a magyar közösségb ő l panaszok érkeztek a magyar ügyvivő politikai
tevékenysége ellen .

A fent említett példa mellett más jelei is vannak nagykövetek pártpolitikai jelleg ű
szerepvállalásának. Az elmúlt hetekben, hónapokban magyar misszióvezetők cikkekben,
olvasói levelekben, nyilatkozatokban reagálnak az országunkról a külhoni médiába n
megjelent írásokra, elemzésekre . Magam is úgy vélem, ezt helyesen teszik . Azt azonban már
nem tartom helyesnek, amikor a megjelentetett nagyköveti cikkek, nyilatkozatok pártpolitika i
minősítéseket tartalmaznak, és a magyarországi demokratikus ellenzéki pártokat negatí v
színben tüntetik fel . Úgy vélem ez is vizsgálatot igényel a Külügyminisztérium részér ő l .

Tisztelt Miniszter Úr !

Indított-e vizsgálatot, és ha eddig nem, mikor kívánja ezt megtenni Pordány László kanada i
nagykövetnek a Montreáli Magyar Bizottság gyűlésén történt részvételéről és fellépésérő l ?
Amennyiben a híradások megfelelnek a valóságnak, milyen további lépéseket kíván tenni a z

ügyben?

Hogyan fordulhat elő , hogy nagykövetek cikkekben, olvasói levelekben, nyilatkozatokba n

pártpolitikai minősítéseket tesznek, magyarországi demokratikus ellenzéki pártokat negatív

színben tüntetnek fel? Utasításra teszik ezt, vagy magánvéleményüknek adnak hangot? Mi a

Külügyminisztérium álláspontja ebben a kérdésben ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . január 2y.
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