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Tisztelt Képviselő Asszony?

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXV1 . törvény 42 . * (8) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli n álaszt igényl ő „ Ki ad végre cgtancs válaaat a kanadai romák ügyében?"eímü,
KI8806. számú kérdésére az az alábbi tájékoztatást adom .

1 . Mi vett a kanadai miniszter miskolci látogatásának célja ?

Jason Kenney kanadai bevándorlásügyi .míniskter, magyarországi hivatalos látogatásána k
részeként, .2012, október 9-én, kedden látogatott Alsózsoltára és Miskolcra, ahol találkozott a
polgármesterrel és más helyí vezetőkkel, „ a roma kisebbségi önkormányzat veret őivel és
tagjaival, valamint. a Benedek Elek. Általános Iskola roma diákjaival . A helyszín .
kiválasztásának. hátterében az áll, hogy az elmúlt három évben Magyarországról Kanadáb a
érkezett menekült státuszt kérő személyek mintegy . 40%-a

.Miskolcról
és környékéről érkezett .

A kanadai miniszter látogatásának célja az volt, hogy tájékozódjon a kisebbségek
magyarországi helyzetér ől, illetve tájékoztassa a helyi .közösségek vezetőit arról, hogy
Kanada az év végéig megszigorítja bevándorlási törvényét, amely egyrészt felgyorsítja a
valódi menekültek kérvényeinek elbírálását, másrészt megakadályozza, hogy a ne m
megalapozott igénnyel . fellépő menedékkérők és emberesempészek visszaéljenek a ivás
országok rendszereihez képest igen ,segítőkésznek nevezhető kanadai bevándorlási rendszer
előnyeivel . i
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2. Született-e a látogatás nyomán bármiféle tartalmú megállapodás, írásos dokumentum a
magyar külügyminisztérium és a kanadai hatóságok között, ill . csatlakozott-e ezekhez
bármilyen kérdésben és formában Miskolc városa ?

A . fenti látogatás ideje alatt a Külügyminisztérium éaa kanadai hatóságok között nem születet t
megállapodás. vagy írásos dokumentum, ilyen megállapodáshoz 1'\.4iskole városa neon
csatlakozott .

Van-e á minisztériumnak információja arról, hányan. kértek az elmúlt két-három évben
Kánadától menedékjogot, kaptak-e . és hányan közülük ilyet, illetve hány magya r
állampolgár visszatérésére kell számítani ?

A kanadai bevándorlásügyi minisztérium hivatalos adatai szerint 2011-ben 4,440 fő, 2010-ben
2 .332 fő , 2009-ben pedig 2 .514 fő magyar állampolgár folyamodott menekültstátuszér t
Kanadában . 2 Kenney miniszter nyilatkozata szerint az illetékes kanadai hatóságok eze n
menekültkérelmek mintegy 5%-át fogadták cl eddig, a többi 95% esetében vagy elálltak a
kérelemtő l, vagy visszavonták azt, vagy a hatóság végül elutasította a kérelmet, 3 Az utóbbi
három kategóriába es ő menekültstátusz iránti kérelmek benyújtói vélhetően már visszatértek ,
vagy belátható időn belül visszatérnek Magyarországra .

4. Mi a hazatérők „visszalo adásánnk” államigazgatási folyamata?

Mivel a hazatérők magyar állampolgárként utaztak ki és térnek haza, ezért.
,„visszafogadásukra" nincs külön. államigazgatási folyamat. Magyarország Alaptörvényének.
XIV. cikke M bekezdése minden. magyar állampolgárnak biztosítja a szabad hazatéréshez
való jogot: „„Mágyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és kül»ldr ő l
bármikor hazatérhet .”

5. Tömeges kivándorlás majd hazatelepülés esetére van-e speciális eljárási rend (a töb b
ezres létszámot én tömegesnek tekintem) ?

A fentiek értelmében magyar állampolgárok kivándorlása és hazatelepülés esetére nincs
speciális államigazgatási eljárási rend, Az esetleg szociális rászorultság alapján nyújthat ó
állami ellátások jogosultsági feltételeiről az Emberi Erő lörrások Minisztériuma illetéke s
tájékoztatást nyújtani .

Budapest, 2012..októbet „„
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