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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés !

Lezsák Sándor
az Országgyű lés elnöke feladatait ellátó alelnök részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok benyújtani Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettesnek

„Mikor néz szembe a kormány a tényekkel? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár legutóbbi kárpátaljai látogatása alkalmáva l
egy sajtótájékoztatón ismételten azt állította, hogy az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetsé g
tízezrével adott ki magyar igazolványt arra illetékteleneknek. Ma már a kárpátalja i
közvélemény is értesült arról, hogy a MÁÉRT IX . plenáris ülésén Ön azt állította : nem
igazán tolerálható, hogy "kötegszámra jutottak el a magyar igazolványok a donyeck i
maffiához ." . A kormány tagjai több alkalommal azt nyilatkozták a sajtónak, hogy Ukrajnába n
közel 50 ezer magyar igazolvány került illetéktelen kezekbe .

Ezeket a vádaskodásokat mai napig nem tudta bizonyítani a kormányzat, az ennek feltárásá t
tartalmazó vizsgálat "eredményét" titkosították. Állításaik igazolására Önök két számo t
emlegetnek: a magyar igazolványok száma Kárpátalján meghaladta a 160 ezret, miközbe n
a legutóbbi ukrajnai népszámlálás adatai szerint csak 156 ezren élnek magyarok . Nézzük a
tényeket !

Ami a közel 160 ezer kiadott igazolványt illeti, ebben a számban benne vannak azok is, aki k
időközben különböző okok (nagykorúság elérése, házasság utáni névváltozás, az okmány ö t
éves érvényességének lejárta, annak elvesztése) miatt újat kérelmeztek. A fent megnevezett
kategóriához tartozók száma elérheti az összmennyiség 10-15 százalékát . Hasonlóképpen
közel húszezerre tehet ő az időközben kiadott hozzátartozói igazolványok száma is . A
központi nyilvántartó rendszer csak az összesített igazolványszámot tartja nyilván, miközbe n
a fentebb vázolt okokból több tízezerre tehet ő az átfedés . Ha valamennyi számadatot
figyelembe vesszük, akkor az ukrajnai magyarságnál található magyar igazolványok szám a
mindösszesen 120-125 ezret éri el .



A 2004. február I . és 2010. május 31 . között az UMDSZ által m űködtetett információs irodá k
összesen 43 .822 igényt közvetítettek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatáso k
Központi Hivatala felé, amely 38 .768 legyártott igazolvány juttatott el a külképviseleteken
keresztül az igénylőkhöz. Ha a kormány által hangoztatott feltételezésbő l indulunk ki,
hogy 2004-2010 között az UMDSZ által működtetett információs irodák csak illetéktelen
személyeknek juttattak magyar igazolványt, még mindig fennmarad 11 .232 igazolvány, amely
semmiképpen nem köthető ezen szervezethez .

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az UMDSZ 2004 és 2010 között csak 43 .822
igény közvetítésében járt közre, míg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a
kedvezménytörvény életbe lépése után az első két évben 112 ezer igényt továbbított.

A legutóbbi 2001 . évi ukrajnai népszámlálás adatai szerint valóban 156,6 ezer fő vallotta
magát magyar nemzetiségűnek Ukrajnában . Ennek egy része, nevezetesen 5 .100 fő
Ukrajna belső megyéiben él . A 2002-2010 közötti id őszakban a belső-ukrajnai magyarság
mindösszesen 17%-a, azaz 871 fő fordult magyar igazolványért, ebb ő l 557 fő a KMKSZ által
működtetett irodákhoz, 314 fó pedig az UMDSZ irodáihoz . A Donyec megyében élő magyar
nemzetiségű ukrán állampolgárok közül 2010-ig mindösszesen 4 (négy) fó kért és kapott
magyar igazolványt .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

• A Donyec megyébő l magyar igazolványt igényelt 4 magyar nemzetiségű ukrán
állampolgár jelenti azt a "donyeci maffiát", amely Ön szerint "kötegszámra jutott
magyar igazolványhoz"?

• Ezekre a képtelen vádakra hivatkozva a magyar kormány bármely tagja meddig fogj a
megbélyegezni a kárpátaljai magyarság egyik szervezetének vezetését és tagjait?

• Mikor biztosítja ismételten a kormány az UMDSZ-nek a schengeni vízum
igényléséhez szükséges támogatói nyilatkozatok kiadásának jogát, amelyet épp a fenti
vádakra hivatkozva vontak meg ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . április " /ó' .

abó Vilmo s
orszgyűlési képviselő

MSZP
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