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Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42.* (8) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő .,Milyen konkrét lépéseket tett a Külügyminisztérium a tor°vét vtele n
kitiltások kapcsán, milyen lepések megtételét tervezik, hogy a jöv őben hasonló (nemi, ne

fordulhassanak elő, és rnt tettek a jogsértő állapotok mielőbbi megsziinteté i
erclekében?"című, K12227 számú kérdésükre az alábbi tájékoztatást adom .

2013 . október 12-én a román határ őrség a megtagadta a belépést Toroczkai Lászlótól . A
döntést az érintett tudomásul vette, a jegyz őkönyvet aláírta . Az átadott formanyomtatvány
tartalmazza a beléptetés szegtagadásával kapcsolatos intézkedés elleni el őzetes panasztétel
lehetőségére való figyelmeztetést . annak határidejét, illetve annak elbirálására hatáskörrel é s
illetékességgel rendelkező hatóság megnevezését . Kolozsvári l ikonzulátusunk megkeresésére
a-román Belügyminisztériumtól érkezett tájékoztatás szerint a határorr átadott nyomtatványo n
szerepelt a kitiltás oka.

Tyirityán Zsolt, Zagyva György Gyula, Szávay István és Mikola Béla esetében a Románi a
területére való belépés megtiltására vonatkozó intézkedést a Határrendészet Főkapitányság a
hozta meg egy évre szólóan, 2014. március 14-ével kezdődően. Bukaresti nagykövetségünk
március 17-én tájékoztatást kért a román Külügyminisztériumtól a kiutasítás részleteive l
kapcsolatban. A május 19-i tájékoztatásnak megfelelően a Románia területére való belépés
megtiltására vonatkozó intézkedésről a román határrendészeti szervek értesítik írásban a z
érintetteket abban az esetben, ha megkísérelnének belépni Románia területére . Döntésérő l a
Határrendészeti Főkapitányság értesítette az érintettek törvényes képviselőjét . Menyhárt
Gabrélla Éva ügyvédet. Tekintettel arra, hogy az érintett magyar állampolgárok nem
folyamodtak konzuli védelemért a romániai magyar külképviseleteken, a konzuli szolgálatnak
az ügyiekben eljárási lehetősége nincs, mivel konzuli védelem az érintett magyar állampolgár
kifejezett kérelmére nyújtható .

A szuverén államok, mint amilyen Ukrajna is, maguk határozhatják meg a . területükre történő :.
beutazási jog gyakorlására, azok korlátozására vonatkozó szabályokat . Ez Ukrajna esetében . a
2011. évi, 3773-6 . számú törvényben ölt testet,
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Beutazási és tartózkodási tilalmat a migrációs hatóság, a biztonsági szolgálat vagy a
határorseg rehdelhet cl : a) Ukrajna nemzetbiztonsága vagy közrendvédelme biztosításának
érdekeben; b) ha a külföldi állampolgár korábbi ukrajnai tartózkodása során nem tett eleget a z
ellene hozott bírófiági vagy hatósági határozatnak; e) a külföldi állampolgár engedély nélkü l
utazott be, illetve utazott ki az ideiglenesen megszállt területekr ő l .

Budapest, 2014 . december
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az Országgyű lés elűöke

Helyben

Tisztelt Elnök. Úr !

Az egyes házszabályi rehdelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2. melléklet 43 ,
pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Hegedűs Lorántné es Sneider
Tamás országgy űlési képviselők ,,,Jldilyen konkrét lépéseket tett a Külügyminisztérium a
törvénytelen kitiltósuk kapcsán, milyen lépések tnegtételét tervezik hogy a jöv őben hasonló
esetek ne , fördulhassunak elő, és mit tettek a jogsértő állapotok- mielőbbi megszüntetés e
érdekében?-című, Kl2227. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014 . december ,,4
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