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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,
megküldöm Demeter Márta és Dr. Harangozó Tamás országgy űlési képviselők „Melyi k
külképviselet adta ki a vízumot és mikor Ghaith Pliaraon számára?” című, K/12711 . számú

írásbeli kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2016 . november

"

Tisztelettel :

Szijjártő Péter

H-1027 BUDAPEST. BEM

RAKPART 47. TELEFON : +36 1 458 1420

E-MAIL : PETERSZIJJARTO@MFA,GOV.HU
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Dr. Harangozó Tamás képviselő úr részér e
Magyar Országgyűlés
Budapes t

Tisztelt Képvisel ő Úr !

A hozzám intézett, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Melyik külképviselet adta ki a
vízumot és

mikor Ghaith Pharaon számára? "cím ű, K/12711 . számú írásbeli kérdéséré az

alábbi tájékoztatást adom .
Ghaith Pharaon részére Jordánia budapesti tiszteletbeli konzulja kért szóbeli jegyzékbe n
vízumot 2014 szeptemberében . A vízumeljárás lefolytatását követően a vízumot a bejrúti
konzulátus állította ki 2014 . október közepén . Ezt követően, még 2014-ben, Ghaith Pharaon
tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be az annak átvételére illetékes külképviseleten .
A tartózkodási engedély kérelmekr ől a döntést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
hozza meg.
Budapest, 2016 . november ,/,,;"
Tisztelettel :

Szijjártó Péter

H-1027 BUDAPEST, BEM RAKPART 47. TELEFON' +36 1 458 1420

E-MAIL; PETER.SZIJJARTO@MFA .GOV.HU
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Demeter Márta képvisel ő asszony részér e
Magyar Országgy űlé s
Budapest
Tisztelt Képviselő Asszony!
A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő

„Melyik külképviselet adta ki a

vízumot és mikor Ghaith Pharaon szénmára? "című, K/12711 . számú

írásbeli kérdésére a z

alábbi tájékoztatást adom .
Ghaith Pharaon részére Jordánia budapesti tiszteletbeli konzulja kért szóbeli jegyzékben
vízumot 2014 szeptemberében . A vízumeljárás lefolytatását követ ően a vízumot a bejrút i
konzulátus állította ki 2014 . október közepén. Ezt követ ően, még 2014-ben, Ghaith Pharaon
tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be az annak átvételére illetékes külképviseleten .
A tartózkodási engedély kérelmekről a döntést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
hozza meg.
Budapest, 2016. november
Tisztelettel :

Szijjártó Péte r

H-1027 BUDAPEST, BEM RAKPART 47 . TELEFON : +36 1 458 1420
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