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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l

szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Orbán Vikto r

miniszterelnöknek

„Határon túli nemzeti konzultáció, vagy regisztráció?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Kormány a 1582/2012. (XII . 14.) Korm. határozattal döntött a határon túl él ő magyar
állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultációval összefügg ő feladatokról . Ennek
lebonyolítása érdekében rendelkezett az adatfeldolgozási szerződés megkötésérő l, a
miniszterelnöki levelek és nyilatkozatok nyomdai el őállításával kapcsolatos feladato k
ellátásáról, valamint a küldemények összeállításával, a borítékok nyomdai el őállításával é s
a címzettek részére való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról is,
méghozzá azonnali határidővel .

Azt egyelőre még homály fedi, hogy a kormány pontosan milyen témakörökben kíván
konzultálni a határon túli magyar állampolgárokkal, ugyanakkor kérdőjeleket vet fel ,
hogy mindezt miért a következő parlamenti választásokat megel őző évre időzíti . Nem
tartotta fontosnak a kormány a konzultációt a magyar állampolgársági törvény módosításá t
megelőzően, a szavazati jog biztosítása előtt, a nemzetpolitika stratégiai keretének
meghatározásakor, vagy olyan súlyos kérdésekben mint az önrendelkezés, gazdaságfejlesztés ,
a határon túliak bevonása a támogatáspolitikai döntésekbe, a kulturális örökségvédelem, vag y
a határon túli szervezetekkel való együttműködés, amely kérdések alapvet ően meghatározták
az elmúlt két és fél év magyarságpolitikájának napirendjét .

A fentiek miatt joggal vetődik fel, hogy a kormány által kezdeményezett nemzeti konzultáció
nem csak elkésett, hanem már erősen kampányszagú, azaz alapvetően a jelenlegi kormány



melletti mozgósítást szolgálja a határon túli szavazók körében . Emellett számos olyan kérdést
is felvet, amely a konzultáció el őkészítettségét, a határon túli magyarság biztonságát is érint .

Folytatott kétoldalú konzultációkat a kormány a szomszédos országok kormányaival a
konzultációs elindítását megelőzően? Várható-e ezzel kapcsolatos kifogás a szomszé d
országok részéről, amely még tovább terhelné az amúgy is felh ős kétoldalú szomszédság i
viszonyokat?

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy a Szlovákiában és Ukrajnában él ő magyaroka t

ne érje atrocitás a névre szóló küldemények megérkezése után, hiszen ezzel egyértelm űen
igazolható hogy a határon túli címzett magyar állampolgárságot igényelt és kapott? Ez pedi g
a magyar kormány elmaradt kétoldalú egyeztetései miatt mindkét országban a címzettekr e
nézve nem kívánt következményekkel járhat .

Milyen költségvetési kiadásai lesznek a nemzeti konzultációnak, beleértve Közigazgatási é s

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával és a Magyar Posta Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal kötendő szerződésekben foglalt összegeket is ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . december "12 " .
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