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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgy űlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor
miniszterelnöknek

„A magyar kormány miért nem tekinti partnernek a legnagyobb kárpátaljai magyar
szervezetet? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A múlt heti kárpátaljai látogatása során a kormány nevében Ön elvi megállapodást írt alá a II .
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F ő iskola támogatásáról, illetve a fő iskola vezetése mellett

találkozott az egyházak és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetésével is . A látogatást é s

a fő iskola örvendetes támogatását azonban beárnyékolja, hogy nem szerepelt a miniszterelnöki

látogatás programjában a nagyobb támogatással bíró Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetsé g
vezető ivel való találkozó is .

Önmagában ez nem meglep ő , hiszen a jelenlegi kormány közel három éve szorította ki a nemzet i

együttműködés rendszerébő l az UMDSZ-t, nemzetbiztonsági kockázatnak tekintve annak vezet őjét,
megsértve ezzel a szövetség több tízezres támogatói bázisát is . Az indok a magyar igazolványok

kiadása ügyében közel három éve indított vizsgálat, amelynek eredményéről a mai napig nem

tájékoztatták sem az érintett szervezet vezet ő it, sem a közvéleményt.

Eddig hét képviselői önálló indítványt nyújtottam be, amelyek mindegyike a vizsgálat eredményéne k

nyilvánosságra hozatalát kérte a kormánytól . Egy írásbeli kérdésemre adott válaszában Semjén Zsol t

miniszterelnök-helyettes elismerte, hogy az országgy ű lési képviselő megtekintheti a vizsgálat
eredményét, de a Nemzetpolitikai Államtitkárság az Információs Hivatalra hivatkozva ezt már ne m

tette lehetővé. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának zárt ülésén Németh Zsolt ez ügyben tartot t

tájékoztatója sem adott választ a kérdéseinkre .



Így továbbra sem tudjuk hogy mire alapozta Ön azt a kijelentését, hogy közel tízezer magyar
igazolvány jutott el a donyecki maffiához, hiszen amint az UMDSZ által készített háttéranyagból i s
kiderül, Donyec megyéb ő l összesen 4 személy kért és kapott magyar igazolványt? Mire alapozt a
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azon kijelentését, hogy Ukrajnában közel 50 ezer magyar
igazolvány került illetéktelen kezekbe ?

A 2004. február 1 . és 2010. május 31 . között az UMDSZ által működtetett információs irodák
összesen 43 .822 igényt közvetítettek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központ i
Hivatalának, amely 38 .768 legyártott igazolványt juttatott el a külképviseleteken keresztül az
igénylőkhöz. Ha a kormány által hangoztatott feltételezésbő l indulunk ki, hogy 2004-2010 között a z
UMDSZ által működtetett információs irodák közel ötvenezer illetéktelen személynek juttatta k
magyar igazolványt, még mindig fennmarad több mint tizenegyezer igazolvány, amely semmiképpen
nem köthető ezen szervezethez . Érdemes azt is megjegyezni, hogy az UMDSZ 2004 és 2010 közöt t
csak 43.822 igény közvetítésében járt közre, míg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a
kedvezménytörvény életbe lépése után az els ő két évben (2002-2004) 112 ezer igényt továbbított .
Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért nem vizsgálta a kormány ezt az id őszakot is .

A fentiek komolyan felvetik annak gyanúját, hogy semmilyen vizsgálat nem folyt . A jelenlegi magyar
kormány a sajtóban meglebegtetett "visszaélésekkel" csupán ürügyet szolgáltatott arra, hog y
megvonja az UMDSZ-tő l a schengeni vízum igényléséhez szükséges felelősségvállalási nyilatkozato k
kiadásának jogát is, megfosztva ezzel a magyar-magyar kapcsolattartás egyik legfontosab b
lehetőségétő l . A magyar kormány ezzel a diszkriminatív döntésével huszonötezer kárpátaljai magyart
minősített B-kategóriás magyarrá, akiknek egyetlen bűnük, hogy nem a Fideszhez közelálló szerveze t
tagjai .

A különböző határon túli régiókban élő magyarok, illetve a határon túli magyar szervezetek az elmúl t
két évben ismét megtapasztalták a Fidesz megosztó politikáját, a jelenlegi kormánynak nem tetsző
szervezetek ellehetetlenítését, támogatásokból történ ő kizárását, vagy akár rágalmazását .
Ugyanakkor egy határon túli szervezetnek a magyar-magyar kapcsolattartás intézményéb ő l ilyen
alattomos módon történő kizárására az elmúlt huszonhárom évben nem volt példa .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . május "2," .
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