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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes, házszabályi . rendelkezésékről szóló 1 0/2014, (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvaléísuláSa érdekében mellékelten megküldöm Szávay István
(Jobbik) országgyűlési képvisélő nA .,Parány többszöri ígérete ellenére miért nem

igényelhetik a kiilboni magyarok a kiilképviseleteken továbbra sem az ú1 opusú személyi
igazolványt?" című, KI'14313. számú, Írásbeli választ igénylő kérdésére adott, válaszomat .
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/2017 Válasz Szávay István. (Jobbik) KJI4313 .
számú „A.Kormány többszöri ígérete ellenére
miért nem igényelhetik a külhoni magyarok a
külképviseleteken továbbra sem az új típus ú
személyi igazolványt?” címen benyújtott
írásbéli kérdésére

	

,

Szávay Ist'Ván úr részére ,
orsziiggyülési képvisejö

B uda p .e s t.

Tisztelt Képviselő űr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi .XXVI. törvény 42. § (9) bekezdése "A Kormány
többszöri ígérete Mellére Miért neni igénydhétik a külhoni, magyarok a
külképviseletéken továbbra-sem az új tií>usú szentély' igazolványt?" dmmd benyújtott ,
K1143,13 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbteltről tájékoztatom.

Az elektronikus szernélYazonosfió igazolvány kiilképviseleteketi történ ő igényléséhez
szükaéges feltétekendszerúek Közigazgatási és Elektrohikns Közszolgáltatások Központ i
Hivatala felelősségi körébe tartozó elemei 2016. december 19-én teljes ~m, átadásra
készen rendelkezésre álltak.

Az eszközöknek kü viseletekYe történő kiszállítása után IÜ(M szolgáltatásainak
élesítésével bevezethetővé válik, a külképviseleteken történő elektronikus személyazonosító
igazolvány igénylés, Á KKM tájékoztatása, szerint a kérelmezést .minden ldilképviseleten
egységesen 2017 . május 2461 'tudja biztosítani -a külföldön élő magyar állampolgárok
szánára.

Budapest,, 2017. március ,,
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