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24'.országgyű lési képviselő

K

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló
2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézn i
a Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Milyen konkrét lépéseket tett a Külügyminisztérium a törvénytelen kitiltások kapcsán ,
milyen lépések megtételét tervezik, hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő,
és mit tettek a jogsértő állapotok mielőbbi megszüntetése érdekében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Elődje, Martonyi János minisztersége idején, 2013 októberében a nagyszalonta-méhkerek i
határátkelőnél a román hatóságok feltartóztatták Toroczkai Lászlót és családját, megaláz ó
körülmények között órákig várakoztatva őket, majd a kezükbe nyomtak egy a kitiltásuka t
tartalmazó papírt . Sem a kitiltás indokát, sem annak id őtartamát nem jelölték meg .

Idén márciusban, talán a hazai külügy tétlenségének következményeként többen is a
Toroczkai-család sorsára jutottak . Szávay Istvánt, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének
elnökét szintén kitiltották Romániából, azzal az elképesztő hivatkozással, miszerin t
képviselőtársam "Románia nemzetbiztonságát és közrendjét veszélyezteti" . Talán
Miniszter Úrnak sem kell ecsetelnem, hogy mennyire nincs jogalapja képvisel őtársam
kitiltásának, illetve mennyire abszurd az egész eljárás, amely nincs összhangban sem
Románia törvényeivel, sem az uniós joggal, de Magyarország kormánya és Orbán Vikto r
miniszterelnök úr által is el őszeretettel hangoztatott ,jószomszédi viszonnyal, stratégiai
partnerséggel" sem . Szávay mellett a román állami televízió Zagyva György Gyula, Tyirityán
Zsolt és Mikola Béla kitiltását is hírül adta . Zagyváék egy az interneten elérhet ő korábbi
interjú szerint a kitiltásokról a román féltő l semmiféle hivatalos értesítést nem kaptak .



Nem kivételes eset a magyar állampolgárok ilyen módon történ ő önkényes kitiltása .
Idén augusztusban a beregsurányi határátkelőnél közölték a Kárpátaljára tartó Budaházy
Györggyel és útitársaival az Ukrajnából történt kitiltásukat . Budaházyt - az interneten elérhető
információk szerint - 2019. július 31-ig tiltották ki . A kitiltás okát már csak azért is nehéz
lenne meghatározni, mivel az általa közzétettek szerint korábban nem járt Ukrajna területén ,
míg az ukrán állammal Magyarországon sem volt „összeütközése” .

November elején, Romániához hasonlóan Ukrajna is magyar országgy ű lési képvisel ő t tiltott
ki . Gyöngyösi Márton képviselő társam, az Országgyű lés külügyi bizottságának jobbiko r
alelnöke megfigyelőként részt vett a donyecki és luhanszki választásokon, talán enne k
megtorlásaként vált kitiltottá . Gyöngyösi munkatársát, Szaniszló Adriennt is kitiltották a
szomszédos államból, pedig értesülésem szerint ő nem is járt az érintett területen, nem lépte át
a határt .

Pár napja, útban egy szolyvai megemlékezésre értesült Kárpátaljáról történt kitiltásáró l
Hegedűs Loránt református lelkész . A 70 éve kényszermunkára hurcolt magyarok emlék e
előtt kívánt fejet hajtani, ám a határ őrök megállították, mondván egy ukrán állami szer v
döntése értelmében nem léphet az országba. Indokolást - ahogy a fenti esetek érintettjei sem -
nem kapott a lelkipásztor . Utólag kiderült, a határozat már júliusban megszületett, és öt évre
szól, ám a Külügyminisztérium err ől valamilyen általunk nem ismert okból kifolyólag nem
tájékoztatta a diplomata útlevéllel rendelkez ő Hegedűst.

Az ukrán fél hozzáállásával kapcsolatban annyit kétségtelenül kijelenthetünk : a kitiltások
mindenféleképpen barátságtalan lépésnek számítanak, amelyekkel kapcsolatban a kitiltottak
talán annyit mindenféleképpen elvárhatnak a magyar kormánytól, hogy azokat nem hagyj a
szó nélkül, és azok önkényessége miatt tiltakozását fejezi k i

Románia esetében - lévén uniós tagállamról van szó - figyelembe lehet és kell is venni a z
Európai Parlament és a Tanács 2004/38/CE irányelvét is, amely az Unió polgárainak é s
családtagjaiknak a tagállamok területén történ ő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz val ó
jogáról szól . Az sem éppen az ideális magyar-román stratégiai partnerséget mutatja, hog y
a második legnépszerűbb párt elnök-frakcióvezetőjét, Vona Gábort a tavaly augusztusi IX .
EMI-táboron elmondottak kapcsán a román alkotmányos rend megdöntésének vádjáva l
és kitiltással próbálták riogatni, abban az esetben végül úgy t űnik kivételesen a józan
belátásra hallgattak a román döntéshozók, bár konkrétumokat nem igazán lehet tudni, hisze n
mindösszesen a sajtóban megjelentekre lehet hagyatkozni .

Tisztelt Miniszter Úr !

Meggyőződésünk szerint az egyebek mellett az elszakított területek magyarságának a
megfélemlítését célzó kitiltások nem maradhatnak határozott lépések nélkül a magya r
diplomácia részérő l . Fontos kiemelni a fentebb említett személyekkel kapcsolatban, hogy
semmiféle törvénytelenséget nem követtek el, a szólás- és véleménynyilvánítás alapvet ő
jogával összefüggésben, indokolás nélkül döntöttek a szomszédos államok a kitiltásukról .
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a méltánytalan megnyilvánulásokat többekne k
kiemelt közszereplőként, közéleti tevékenységükkel összefüggésben kellett elviselniük .
Ennél csak rosszabbra számíthat a magyar állampolgárok többsége, akik közül sokak
kitiltásáról talán nem is szereztünk tudomást, és akiknek az említett közszerepl őkkel szemben
a nyilvánosság, mint eszköz sem áll ily módon rendelkezésére .



Tarthatatlan, hogy a Kárpát-medencében őshonos magyar közösség bármely tagját a
környező országok jogtalanul diszkriminálhatják és megfélemlíthetik . A magyar diplomácia
kötelessége kiállni saját meghurcolt állampolgáraiért, mely kötelességet az Alaptörvény G)
cikkének 2 . pontja félreérthetetlenül megszab . Sajnos a korábbi évek-évtizedek megalkuv ó
külpolitikájának következményeként a környez ő országok szemlátomást vérszemet kaptak .
Nem vitatva a minden államot megillet ő szuverén jogot, hogy megalapozott indokokkal ,
jogszerű eljárás keretében külföldi állampolgárok beléptetését megtagadja, Ukrajnának é s
Romániának is jogában áll megtagadni egy külföldi - adott esetben magyar - állampolgá r
beléptetését, elrendelni és végrehajtani a beutazási és tartózkodási tilalmat, amennyiben
annak a jogszabályokban meghatározott feltételei fennállnak. Minden ilyen esetben a
minimálisan elvárható, hogy az érintett err ől tájékoztatást kapjon, megismerhesse a számára
hátrányos döntés meghozatalának indokait, a döntés id őbeli hatályát, továbbá a döntésse l
szemben rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket . Mindezekre a fentebb említett esetek
egyikében sem került sor, ami a jogbiztonság kérdéséhez kötődő problémán túl számos más
kérdést érint .

A magyar diplomáciának ilyen esetekben, függetlenül akár az érintett pártállására ,
véleményem szerint mindent meg kell tennie a magyar állampolgár jogainak védelmében . Ez
nem lehet őség, hanem kötelesség .

Ezért is kérjük, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, milyen konkrét lépéseket tett a
Külügyminisztérium a törvénytelen kitiltások kapcsán, milyen lépések megtételét tervezik ,
hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő? Mit tettek annak érdekében, hogy
jogsértő állapot mielőbb megszüntetésre kerüljön, az érintettek pedig szabadon közlekedjene k
lakhelyük és az elszakított területek magyarságának otthonául szolgáló nemzetrészek között ?

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014 . november 28 .

Tisztelettel :
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Sneider Tamás

	

Hegedű o ntné

Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

