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PARLF-TNM/74/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi )(XXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „Valóban kapott-e ezer egyiptomi és iraki család magya r

állampolgárságot?” című , K/6190. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

1. A magyar állampolgárság megszerzésének feltételeir ől a magyar
állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény (Áptv.) 4. §-a rendelkezik, a
részletesebb eljárási szabályokat pedig az Áptv . végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.
22.) Korm. rendelet tartalmazza. Alapvető jelentőségű, hogy a magyar
állampolgárság megszerzése kérelemre történik és minden honosítást kér ő személy
kérelme egyedileg megvizsgálásra kerül . Az Áptv. 4 . § (7) bekezdése szerinti, ún.
államérdekből történő honosítási eljárásnak is elengedhetetlen törvényes feltétele ,
hogy - Magyarországnak a honosításhoz fűződő fontos érdeke mellett - honosítani
ez esetben is csak olyan büntetlen előéletű személyt lehet, aki ellen itthon nem folyik
büntetőeljárás, továbbá akinek a honosítása Magyarország köz- és nemzetbiztónságá t
nem sérti (ez utóbbiakat a véleményező hatóságként eljáró polgári titkosszolgálatok,
valamint a Rendőrség vizsgálja) . Az államérdekből történő honosítási eljárás menetét
szintén az Áptv . 4. § (7) bekezdése szabályozza .

2. A honosítási számadatokat illetően az Áptv. 4. § (7) bekezdése alkalmazásával
2008. január 1-je és 2015 . június 30. között összesen 263 fő szerzett magyar
állampolgárságot (2008-2009-ben egy fő sem vált így magyar állampolgárrá, 2010 -
ben 1 fő , 2011-ben 5 fő, 2012-ben 10 fő, 2013-ban 55 fő, 2014-ben 182 fő , míg folyó év
június 30-áig 10 fő honosítása történt államérdekből) . Az államérdeke t
megalapozhatják többek között gazdasági, tudományos, kulturális, sport é s
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humanitárius szempontok . (Ezeket jellemzően az adott országban lévő
nagykövetünk kezdeményezi, illetve a területének megfelelően a szakállamtitkár,

például a sport szempont esetén az adott szakszövetség kérésére a sport ügyekke l

foglalkozó államtitkár .) Az eredeti állampolgárságukat tekintve ebből egyiptomi

állampolgárként 198 fő honosítására került sor ilyen módon . A vizsgált időszakban

az Áptv . 4. § (7) bekezdése alapján iraki állampolgár nem szerzett magyar

állampolgárságot . A vonatkozó törvényi el őírásoknak megfelelően az érintett

személyek honosítása minden esetben külön-külön, egyedi elbírálásban zajlott,

továbbá a véleményező hatóságként eljáró titkosszolgálatok, valamint a Rend őrség

szakvéleményének kikérésével és annak maradéktalan figyelembevételével történt .

Rá kell mutatni, hogy az Áptv. 4. § (7) bekezdése alapján államérdekből történő
honosítás a dolog természetéből fakadóan sosem lehet egy ponton túl előre tervezett .

Erre többek között az is alapot szolgáltathat, ha váratlan világpolitikai események,

illetve a magyar külpolitika szempontjából fontos régiók biztonsági helyzeténe k

romlása úgy hozza, hogy bizonyos üldözésnek kitett embercsoportok számára a

magyar állam ily módon kíván oltalmat biztosítani . A 2011. tavaszi „Arab Tavasz ”

eseményeit követően bizonytalan helyzetbe került több közel-keleti keresztén y

közösség a térségben, főként 2013-2014 során, főként a radikális iszlám szervezete k

(p1. Muszlim Testvériség, Iszlám Állam,) megerősödése és erőszakos akciói miatt,

amely az Iszlám Állam fenyegetése tekintetében sajnos a mai napig tart. A magyar

hatóságok természetesen minden rászorulóval és oltalomkeres ővel egyedileg,

egyéniesített eljárásban foglalkoznak. A Kormány - értékalapú külpolitikájával és a

nemzeti érdekekkel összhangban - különös figyelmet fordít az üldözött vallási

csoportok védelmére, s számukra a migrációs, illetve az állampolgárság i

jogszabályok keretei között, azok feltételrendszerének maradéktalan betartásával

személyes körülményeiknek legmegfelelőbb állami védelmet, illetve tartózkodási

jogosultságot biztosít .

3 . Ezen felül tágabb kitekintésben megállapítható, hogy a Magyarországra irányul ó

migráció legnagyobb kibocsátó térségeinek (Észak-Afrika, Közel-Kelet, Közép-Kelet )

országaiból) 2010 és 2015 nyara között hagyományos honosítás keretében 573 fő
szerzett magyar állampolgárságot. A 2011 . január 1-jétől elindult ún. egyszerűsített

honosítás [Áptv . 4. § (3)-(3a) bekezdése] segítségével a tárgyid őszakban 349 fő
szerezte meg vagy vissza a magyar állampolgárságot a térségb ől, akik egykori

magyar állampolgárok és leszármazottaik, illetve 2013 . március 1-től családtagjaik

(legnagyobbrészt egyiptomi, szír és jordán állampolgárok) . Ezek a számok

ugyanakkor eltörpülnek az egyszerűsített honosítási eljárásban állampolgárságot

' Afganisztán, Algéria, Bahrein, Dél Szudán, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Eritrea, Irak, Irán, Jemen ,
Jordánia, Katar, Kuwait, Libanon, Líbia, Marokkó, Omán, Pakisztán, Palsztina, Szaúd-Arábia, Szomália ,
Szudán, Szíria, Tunézia.
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szerzett eddig több mint 700 000 f őhöz képest (a előbbi két számadatot együttese n
ehhez az összesített számhoz viszonyítva is ez mindössze a honosítottak 0,082 %-a) .

4. A honosításon kívül a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló 2007 . évi II. törvény (Harmtv .) alapján, valamint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáró l
szóló 2007 . évi I. törvény (Szmtv .) alapján (családtagi jogon) 2013-2014 folyamá n
Magyarország területén tartózkodási jogosultságot szerzett egyiptomi állampolgárok
száma a következőképpen alakult : 2013-ban 626 fő kapott a Harmtv . szerinti
tartózkodási státuszt (tartózkodási engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt) ,
illetve 81 fő kapott az Szmtv . szerinti tartózkodási státuszt (magyar állampolgár vag y
EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagjaként) . 2014-ben a Harmtv . alapján
371 fő, míg az Szmtv . alapján 83 fő egyiptomi állampolgár magyarországi
tartózkodását engedélyezték a magyar hatóságok . Az iraki állampolgárokat illetően
2013-ban 80 fő kapott a Harmtv. szerinti tartózkodási státuszt (tartózkodás i
engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt), továbbá 5 fő szerzett az Szmtv.
szerinti tartózkodási státuszt (magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár harmadik
országbeli családtagjaként) . 2014-ben a Harmtv. alapján 109 fő, míg az Szmtv. alapján
11 fő iraki állampolgár tartózkodását engedélyezték a magyar hatóságok .

5. Amennyiben tágabban Észak-Afrika, Közel-Kelet és Közép-Kelet országai t
vizsgáljuk 2010 és 2015 nyara között, a térségből az Szmtv. alapján 66 fő EGT-
állampolgár harmadik országbeli családtagjaként, 1133 f ő magyar állampolgár
harmadik országbeli családtagjaként kapott tartózkodási jogosultságot, míg 841 f ő
állandó tartózkodási kártyát kapott (amely öt év itt tartózkodás után határozatla n
időtartamú tartózkodásra jogosít), valamint a Harmtv . szerint 17 295 fő kapott
tartózkodási engedélyt, 817 fő pedig nemzeti letelepedési engedélyt . A statisztikák
között van átfedés, mert ugyanaz a személy a tartózkodási engedél y
meghosszabbítása esetén többször is szerepel(het) a kimutatásokban, ugyanakko r
közben letelepedési engedélyt is szerezhetett . A régióból érkezett honosítot t
személyek pedig akár az Szmtv . alapján, akár nemzeti letelepedési engedél y
birtokában a Harmtv. alapján is élhettek a családegyesítés lehetőségével, így további
családtagjaik csatlakozhattak hozzájuk legális módon . Mindenesetre megállapítható ,
hogy összességében körülbelül 5 ezer személy kapott a tárgyid őszakban valamilyen
legális tartózkodási státuszt .

Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi védelemben részesítettek számá t
tekintve ugyanabból a térségéből az elmúlt öt évben 565 fő kapott menekültstátusz t
Magyarországon, továbbá 1205-en oltalmazottit (kiegészít ő védelmi státusz), 97-e n
pedig befogadottit - döntően Szíriából, Afganisztánból és Szomáliából .
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6. A fenti számok tehát egyértelműen azt mutatják : Magyarország egy befogadó
állam, kontrollált módon az állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügy i
szabályok betartásával és felhasználásával biztosít védelmet .

Mindezen adatok alapján megállapíthatjuk, hogy Balog Zoltán miniszter úr állítása
megfelel a valóságnak, mivel életszerű figyelembe venni azt, hogy akik megkapták
például a nemzeti letelepedési engedélyt stb ., azok mintegy „úton vannak” a magyar
állampolgárság megszerzése felé, így ezek az eljárások részben folyamatban i s
vannak.

Budapest, 2015 . szeptember 25 .

Tisztelettel :
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PARLF-TNM/ 74/3 (2015 )

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2.

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Szabó Tímea (független) országgy űlési képviselő „Valóban kapott-e ezer egyiptomi és

iraki család magyar állampolgárságot?” című, K/6190. számú írásbeli választ igénylő

kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015. szeptember 25 .

Tisztelettel :

Se én Zsolt
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