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PARLF-MIN/ 66/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képvisel ő „Hogyan kívánják megszűntetni a
visszaélési lehetőségeket?” című, K/14126. számú, „Van-e tudomása az Információs Hivatalnak
arról, hogy esetlegesen már országokban is pénzért árultak magyar állampolgárságot?” című,
K/14127. számú, valamint " Vizsgálta-e az Információs Hivatal az állampolgársági mutyi újab b
fejezetét?" című, K/14129 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat .
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Mesterházy Attila országgyűlési képviselő részére

Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportj a

Budapest
2017. március 9 .

PARLF-MIN/66/2 (2017)
Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett „Hogyan kívánják megszűntetni a visszaélési lehetőségeket?” című ,

K/14126. számú, „Van-e tudomása az Információs Hivatalnak arról, hogy esetlegesen már
országokban is pénzért árultak magyar állampolgárságot?” című , K/14127. számú, valamint

„Vizsgálta-e az Információs , Hivatal az állampolgársági mutyi újabb fejezetét?” című, K/14129 .

számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .

Mindenekelőtt rögzítem, hogy az üggyel kapcsolatban a sajtóban megfogalmazot t

részigazságok nem alkalmasak arra, hogy újranyissák az egyszer űsített honosítási eljárá s

körüli korábbi vitákat. A határon túli magyarságért viselt nemzeti felelősséget az

Alaptörvény rögzíti, a Kormány szándékát nemzeti konzultáció er ősítette meg és 'azóta is

társadalmi konszenzus övezi . Nem hagyjuk, hogy részigazságokra épített sajtócikkek

miatt a baloldal belevezesse a magyar társadalmat egy újabb szégyenteljes vitába .

Nem megkerülve a kérdését tájékoztatom, hogy a Kormánynak valóban van tudomás a

arról, hogy bizonyos b űnözői körök üzletszerűen visszaéléseket folytattak a honosítás i

okmányokkal . A nyomozások azt mutatják, hogy több esetben az ügyintéz ők

közbenjárásával történtek ezek a cselekmények. Megerősítem korábbi kijelentésemet,

miszerint minden ilyen ügyben a szükséges intézkedések megtörténtek, több megye i

rendőrkapitányságon jelenleg is nyomozás folyik az érintettek ellen .

A tapasztalatok tükrében egy olyan rendszer került bevezetésre, amely minimálisr a

csökkenti a visszaélések lehetőségét. Ezen túlmen ően - a sajtó által is említett esetek

okán - az érintett szolgálatok kiemelt figyelemmel kísérnek minden ilyen ügyet é s

amennyiben visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, haladéktalanul

megteszik a szükséges lépéseket .
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