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Írásbeli kérdé s

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cick (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánunk benyújtani Sernjén Zsok tárca
nélküli miniszternek

„Mit tesz a kormány a könnyített honosítási eljárás kapcsán tapasztalható visszaélése k
visszaszorítása érdekében?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

Az elmúlt hetekben több határon túli magyar médium is foglalkozott a könnyített honosítás i
eljárás során tapasztalt visszaélésekkel Délvidéken szerbek, Erdélyben románok, Kárpátalján
ukránok jutnak tömegesen úgy magyar állampolgársághoz, hogy egy szót sem tudna k
magyarul. Egyetlen cé§uk a magyar útlevéllel való visszaélés . A dokumentumok hanisítására
ügyvédi irodák valóságos iparágat építettek fel

Romániai magyar lapértesülések szerint összesen tizenkétezer máramarosi és avasi romá n
nyújtott be kérvényt a magyar állampolgárság megszerzésére . Állítólag a kérvényezők között
szerepel a csúszópénz elfogadásával vádolt volt szállításügyi miniszter, Ovidiu Sílaghi, illetve
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sógora, a Szatmár megyei tanács elnöke, Adrian Stef neve is .

A nagybányai Demokrácia Központ vezetője a sajtónak elismerte, hogy 2012 után az általuk i s
láttamozott iratcsomók egyrésze az Avas vidékéről érkezett, az ott lakók nagy része Angliában
szeretne dolgozni, ezért kérik a magyar állampolgárságot . Ezzel szemben a máramarosiak zöme
az Egyesült Államokba vagy Kanadába akar nta7ni, ahová a magyar állampolgároknak ninc s
szükségük vízumra .

A sajtó által megszólaltatott egyik román nemzetiségű férfi ehnondta, több mint négy éve
próbálkozik Bukarestben a kanadai vízum megszerzésével, ám mindeddig sikertelenül Ezér t
sok más honfitársához hasonlóan úgy döntött, leadja a kérést a magyar állampolgársá g
megszerzésére, mivel »ez sokkal egyszerűbb és olcsóbb is, mint a románok szármára kötelező
vízum megszerzése". Hozzátette, az állampolgárság megszerzéséhez szükséges feltételeket
egyszerű teljesíteiri, hiszen »az eskü szövegét meg lehet tanulni kívülr ő l, mint egy verset, a
magyar állampolgárságú felmenőt pedig egyszerű bizonyítani, mert mindenkinek van egy
nagyszülője, akit annak idején elmagyarosítottak". Azt is elmondta, hogy a legnehezebb az
egészben a református papot rábírni, hogy az egyház levéltári adatai kőzött kutakodjon
valakinek az ősei után .

A romániai magyar lapokban megjelenteket mind a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu m
Nemzetpolitikai Államtitkársága, mind pedig Demokrácia Központokat működtető Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács próbálta cáfolni, de a felmerült problémák jelentős részére nem is
reagáltak.

Hasonló bűncselekmények gyanúja merült fel Ukrajnában és Szerbiában, ahol cégek és
ügyvédi irodák nyíltan hirdetik, hogy 6-25 ezer euró közötti összegért bárkinek elintézik a z
„európai állampolgárságot'', ehhez nem kell sem magyarul beszélni, sem magyar felmen őkkel
rendelkezni. A kárpátaljai városokban olvasható reklámok kiemelik az EU-n belüli szaba d
mozgás, tanulás, vállalkozás lehetőségét, a vntes utazást az Egyesült Államokba,
Kanadába, az uniós egészségügyi biztosítást, de akár ingyenes képzést magyarország i
felsőoktatási intézményekben. Az sem baj, ha az ügyfélnek nincsenek magyar ősei, mert a cég
– külön fizetett szolgáltatásként – gondoskodni tud akár magyar nagypapáról vag y
nagymannáról is .

A visszaélések száma Délvidéken is kirívó. A törvénytelen honosítások tényét a Pannon
TV-nek adott interjújában a szabadkai főkonzul is elismerte, hiszen arról beszélt, hogy erre
külön iparág jött létre . Szerb médiumok cikkeznek korrupt magyar hivatalnokokról, akik
igazolták a kettős állampolgárság egyik feltételének számító magyar nyehvtudást akkor is, h a
valakinek az nem volt meg . A lapok szerint 300-500 euróért intézték el az erre szakosodot t
nyelviskolák, hivatalnokok és üzletemberek a magyarul nem beszélő , de magyar felmenőkkel
rendelkezők állampolgárságát. Ezért a pénzért összeállították a kérehnezó önéletrajzát,



elszállították az átvevőhelyre, más interjúzott helyettük, és megkapták az állampolgárságho z
szükséges kérdéssort.

Tekintettel a fenti esetekre mit kíván tenni a kotmány a könnyített honosítási eljárás kapcsá n

tapasztalható visszaélések visszaszorítása érdekében? Ha az UMDSZ-t jogtalanul vádolta meg

a magyar kormány azzal hogy kötegszáma jutatott Magyar IgaDolványt az ukrá n

maffiózóknak, ezúttal bárkiben fehneriilhet a kérdés, hogy most ukrán, szerb és román

maffiózók jutnak magyar állampolgársághoz és ezáltal szavazati joghoz ?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2013 . október "I"
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