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Írásbeli kérdés!
Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (S) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak

"Amióta közpénzbó7 tanulnak magyarul, könnyebben megszerzik a magya r
állampolgárságot az ukránok? "

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

Ismert, hogy az Orbán-kormány félbeszakította az 1962 . évi Magyar Népköztársaság
és Szovjetunió között megköttetett szociális egyezmény baloldali kormányok által lefolytatot t
felmondási folyamatát és érvényben hagyta az egyezményt . Az is ismert, hogy 2010 után
tömegesen kezdték el ukrán állampolgárok kihasználni az egyezmény nyújtotta lehetőségeket;
magyarországi bejelentett állandó lakcímet szerezni, azzal pedig magyar nyugdíjat igényelni .
Gyurcsány Ferenc a magyar-ukrán határhoz is ellátogatott az ügyben (a látogatásáról készül t
videót megtalálja a Facebook oldalán, Önnek is ajánlom szíves megtekintésre), aho l
számtalan ember arról számolt be, hogy az ukránok nem csak nyugdíjat kapnak, hane m
honosítási eljáráson esnek át, és a magyar állampolgársággal a kez űkben aktívan részt
vesznek a választásokon is . Nem kérdés, hogy az Ön főnöke arra használja az egyezményt ,
hogy a magyar állampolgárságot szerzett ukránok _a Fideszre leadott szavazatukkal háláljá k
meg a gyakran 300 ezer forintos nyugdíjakat, amit Onök a magyarok zsebéből fizetnek nekik.

2016 előtt azonban számtalan olyan esetről számolt be a sajtó, amikor tömegese n
kellett a magyar állampolgárságot visszavenni olyan ukránoktól, akikr ől kiderült, hogy
egyetlen szót sem beszélnek magyarul . Olyan konkrét esetek is napvilágra kerültek, ahol a z
állampolgársági eskütételr ő l vittek el rendőrök ukránokat, mert akkor derült ki a csalás .

2016-ban vélhetően ezért döntött úgy az Orbán-kormány, hogy nyelvtanfolyamokat
indít közpénzből az ukránoknak Kárpátalján. Kérem, ennek tényét ne is tagadja. A
kormányszócsőként fenntartott Magyar Id ők 2017. november 11-én a "Kárpátalján divatba
jött a magyar" című cikkében számtalan részletet elárult ezzel kapcsolatosan . A cikk szerint
"a magyar kormány támogatásával nyelvtanfolyamok indultak a zömében ukrán nyelvű
településeken", mert "az egyszerűsített honosítás bevezetésével aztán szép lassan elkezdett
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nőni azok száma, akik hirtelen felfedezték magyar gyökereiket, és élénk érdekl ődést mutattak
a nyelvünk iránt" . A cikk arról is beszámol, hogy "közel 13 ezer ukrán ajkú kárpátaljai lakos
iratkozott be ezekre a képzésekre, rendre többszörös volt a túljelentkezés", továbbá nem
tagadja a Fidesz szándékait sem az intézkedésekkel, mint fogalmaz "a legvonzóbb a
magyarnyelv-tudásban az állampolgárság felvételének esélye, . . . tisztában vannak vele, hogy
magyar okmányokkal és nyelvismerettel sokkal szélesebb lehetőségeik adódhatnak" - utal a
szerző többek között a 300 ezer forintos nyugdíjra .

Kérdezem ezért Miniszterelnök-helyettes urat :

1. Amióta közpénzből tanulnak magyarul, könnyebben megszerzik a magyar
állampolgárságot az ukránok?

2. Mennyit költött a kormány az ukránoknak szervezett kárpátaljai nyelvtanfolyamokra ?
2017.november 11-ig a beiratkozottak száma 13 ezer volt, jelenleg mekkora ez a szám?

3. Nem gondolja-e, hogy az ukránok magyar nyelvtanfolyamaira szánt pénzt inkább a
magyarok oktatására kellene fordítniuk - legyen szó határon innen vagy akár határon túl él ő
magyarról?

3. Már a nyelvtanfolyamokon elmondják a magyarul tanuló ukránoknak, hogy mindezér t
cserébe a Fideszre kell szavazniuk, vagy ez csak a folyamat egy kés őbbi periódusában
következik be?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2018 . január 18 .

Varju László
Demokratikus Koalíció

Tisztelettel :
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