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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Magyar-orosz közös határt?" 

Miniszterelnök Úr!

26 esztendeje immár, hogy a magyar országgyűlés ratifikálta az ukrán-magyar alapszerződést. 
Antall József miniszterelnöknek nem volt meg a szükséges parlamenti többsége a törvény 
elfogadásához, mert az akkori kormánypártok számos szélsőjobboldali, később Csurka István 
szövetségesévé vált képviselője ellene szavazott, tartózkodott vagy nem vett részt a szavazásban. 
Lázadásuk az alapszerződés 2. cikkelye ellen irányult, amely kimondta, hogy „A Felek tiszteletben 
tartják egymás területi épségét és kijelentik, hogy egymással szemben nincs és nem is lesz területi 
követelésük.” Az alapszerződés törvénybe iktatása csak az akkori ellenzék, benne a Fidesz 
képviselőinek egybehangzó „igen” szavazatával volt lehetséges.

Negyedszázad elmúltával föltűnő, hogy a kormánypropaganda olyan szócsövei (sajtóterméknek 
mégsem nevezhetem őket), mint például a 888, a Pesti Srácok, a Magyar Nemzetre 
átkeresztelkedett Magyar Idők vagy a HírTV álarcát felöltött Echo TV, csakúgy, mint vezető 
kormánypárti politikusok, egyre sűrűbben kérdőjelezik meg ezt a korábban a Fidesz szilárd 
támogatását élvező cikkelyt. Azt gondolhatnók, hogy a magyar kormány ezzel is nyomást remél 
gyakorolni az ukrán vezetésre az ottani magyar kisebbségre nézve sérelmes oktatási törvény miatt, 
és tény, hogy ezek a megjegyzések 2017 szeptembere, a törvény elfogadása óta látványosan 
fölszaporodtak. Különösen meghökkentő volt Szijjártó Péternek a 2017 szeptember 26-án 
elhangzott, a törvény elfogadását szégyennek és gyalázatnak nevező, ennek kapcsán pedig Ukrajnát 
megfenyegető nyilatkozata. Hasonlóképpen Kövér Lászlónak három nappal később a Karc FM-ben 
tett, az alapszerződést papírrongynak minősítő megjegyzése, mindennek csúcsaként pedig tavaly, az
október 23-i ünnepségen a kárpátaljai magyar szónok szájából az ön jelenlétében, és aligha az ön 
jóváhagyása nélkül elhangzott kijelentés, miszerint a szerződés Ukrajna részéről fölmondottnak 



tekinthető. Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy bár ön annak idején előrelátóan távol maradt 
ettől a szavazástól, Áder János, Deutsch Tamás és Kövér László például megszavazták.

A legjobb indulattal sem állíthatjuk viszont, hogy korábban ne tapasztaltunk volna hasonlókat. 
Legyen elég e tekintetben csupán Dányi László 2017 áprilisában megjelent, „Miért mondott le az 
Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról?” című könyvére, illetőleg e 
könyvnek 2014 óta számos kormánypárti orgánumban megjelent előzetesére, részleteire, és 
recenzióira utalni, hogy Raffay Ernőnek nemcsak Kárpátalja, de Erdély területi revíziójára is 
vonatkozó, kormánypárti orgánumokban megjelent buzdításairól ne is beszéljünk.

Új megvilágításba helyezi mindezt az az elmúlt napokban elterjedt, lengyel forrásokra hivatkozó 
sajtóértesülés, miszerint ön néhány éve, az ukrán válság idején titkos tárgyalásokat folytatott a 
lengyelekkel Ukrajna felosztásáról, és Vlagyimir Putyinhoz hasonlóan az európai határok 
átrajzolásáról ábrándozott. Az orosz elnök emlegetése e tárgyban aligha véletlen: nemrégiben a 
Washington Post is arról írt, hogy ön Putyin elnök utasítására igyekszik aláaknázni az ukrán-magyar
kapcsolatokat és fölrobbantani az európai békerendszert, makacsul tartja továbbá magát az a 
szóbeszéd, miszerint többször is fölajánlotta önnek Ukrajna fölosztása során a Kárpátalja 
visszacsatolását.

Kérdezem ezért miniszterelnök urat:

1. Egyetért-e ön a parlament elnökének az alapszerződést papírrongynak minősítő kijelentésével?

2. Egyetért-e Orosz Ildikónak, a beregszászi főiskola rektorának a tavaly október 23-án tartott 
állami ünnepségen elhangzott szavaival, miszerint az alapszerződést Ukrajna részéről 
fölmondottnak kell tekinteni?

3. Ha nem, és ha már 26 évvel ezelőtt elmulasztotta, hajlandó-e most kijelenteni, hogy ön – 
kormányával együtt – az ukrán-magyar alapszerződés mellett áll?

4. Ha ezt nem jelenti ki, szándékában áll-e a jövőben az alapszerződést fölmondani?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019 április 26.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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