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írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyülés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni a külgazdasági és külügyminiszterhez mint a tárgyban illetékes minisztériu m

irányítójához

„Miért szüntették meg a külképviseleteken történő házasságkötés lehetőségét? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy fiatal székely pártól érkezett hozzám megkeresés, akik a csíkszeredai magya r

konzulátuson szerettek volna — mindketten magyar állampolgárként — házasságot kötni .

Korábban volt lehetőség arra, hogy a külhoni magyar állampolgárok Magyarorszá g

külképviseletein összeházasodhassanak. Ehhez mindössze arra volt szükség, hogy az adot t

külképviseleten legyen egy anyakönyvvezet ői jogkörrel rendelkez ő alkalmazott . Szomorúan

vették tudomásul, hogy ez a lehetőség sajnos megszűnt, egyes hírek szerint bizonyos

visszaélések miatt.

Az engem megkeresők szerint nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati szempontbó l

is fontos lenne ennek a lehetőségnek az újbóli biztosítása . Egyrészt további tartalommal

töltené meg az állampolgárságot, másrészt pedig ennek híján a külhoni magyarok jelentő s

része egyáltalán nem mondhatja ki magyar nyelven a boldogító igent, aminek, pedig igen



komoly elvi jelentősége van sokak számára.. Ráadásul ennek a lehetőségnek nemzeti

elkötelezettséget más szempont is erősítő hatása is lehetne, mivel a házasodni vágyó párok é s

szűkebb családi körük ezt az ünnepélyes alkalmat a magyar külképviseleten tölthetnék el .

Ha valóban visszaélések terhelték a külképviseleteken történ ő házasságkötés

rendszerét, akkor álláspontom szerint nem az a megoldás, hogy megszüntetjük ezt a

lehetőséget, hanem az, hogy megfelel ő óvintézkedéseket vezetünk be . Ahogy a kormányzat —

nagyon helyesen – a könnyített honosítással kapcsolatos visszaélésekre sem azt a választ adta ,

hogy felszámolta az egész intézményt .

Azt javaslom tisztelt Miniszter Úrnak, fontolja meg a Kormány a nemzet i

összetartozást erősítő , számos külhoni magyar fiatal számára fontos lehetőség ismételt

biztosítását.

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat :

- Miért nem lehet már a külképviseleteken is házasságot kötni ?

- Valóban történtek visszaélések ezen a területen? Ha igen, akkor milyen jelleg űek

voltak ezek és milyen következményekkel jártak ?

Kívánja-e a Kormány ismét biztosítani a külképviseleteken történ ő házasságkötés

lehetőségét?

Budapest, 2017 . október 06 .
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