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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtaniSemjén Zsolt Nemzetpolitikáért Felel ős Tárca Nélküli Miniszter Úrho z

„Valóban kapott-e ezer egyiptomi és iraki család magyar állampolgárságot? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Balog Zoltán Emberi Er őforrások Minisztere állítása szerint Magyarország befogadott ezer
keresztény családot Egyiptomból és Irakból, akiket a vallásuk miatt üldöztek . Amennyiben e z
az állítás igaz, abban az esetben komoly jogi aggályok is felmerülhetnek az eljárássa l
kapcsolatban. Hazánk ugyanis csak akkor adhat állampolgárságot valakinek ilyen esetekben ,
ha ehhez az országnak fontos érdeke fűződik. Más esetekben csak a szigorú feltételeknek val ó
megfelelés esetében kaphat valaki állampolgárságot, a honosítási kérelmet benyújtók között i
szelektálást pedig az általunk is aláírt menekültügyi egyezmény tiltja .
Balog Zoltán kijelentése azért is furcsa, mert a legtöbb Közel-keleti menedékkér ő
Afganisztánból, Szíriából és Pakisztánból érkezett az elmúlt években, így érthetetlen, hog y
akkor őket miért nem fogadta be Magyarország .
A helyzet tisztázása érdekében kérem Miniszter Urat, hogy adjon választ a következ ő
kérdésekre :

- Valóban kapott-e ezer egyiptomi és iraki keresztény család állampolgárságot ?
Pontosan hány emberrő l van szó?
Milyen fontos érdeke fűződött ehhez Magyarországnak ?
Milyen okból érkeztek Magyarországra és ki kérte a honosításukat ?

- Volt-e már példa ilyen rendkívüli eljárásra és terveznek-e még ilyet ?
- Hány honosítási eljárás történt éves összesítésben, a kérelmez ő eredet i

állampolgársága szerint, a 2008 . január 1 . és 2015 . június 30. közötti időszakban a
magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény 4§(7) bekezdése alapján?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2015 . szeptember 16 .

Szabó Tímea
Független országgyűlési képviselő
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