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Szávay István
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

intézni a belügyminiszterhez mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„A Kormány többszöri ígérete ellenére miért nem igényelhetik a külhoni magyarok a

külképviseleteken továbbra sem az új típusú személyi igazolványt? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

2016. október 25-én K/12670-es irományszámon írásbeli kérdésben fordulta m

Önhöz, emlékeztetve egy 2015 őszén adott e tárgyban már adott tájékoztatására, miszerint a

Kormány célja annak megvalósítása, hogy Magyarország külképviseletein is legyen lehetőség

benyújtani az új típusú személyazonosító igazolvány iránti kérelmet .

A miniszteri válasz úgy fogalmaz : „ az új típusú személyazonosító igazolvány

külképviseleteken történő igénylésére 2017. január 16-tól lesz lehetőség. ”

Örömmel fogadtam az egészen konkrét ígéretet és a pontosan kijelölt határid őt,

levélváltásunk több helyen is megjelent a külhoni és a magyarországi sajtóban . Másfél hónap

telt el a megadott dátum óta, azonban sajnos úgy értesültem, hogy a külképviseleteken történ ő

igénylésre továbbra sincs mód.
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Tisztelt Miniszter Úr !

Már nekem kellemetlen, hogy harmadik alkalommal kell ebben a témában írásbel i

kérdéssel fordulnom Önhöz. Lejáratják saját magukat, és mellékesen hiteltelenítenek engem i s

azok előtt a külhoni magyarok el őtt, akiknek a konkrét belügyminiszteri ígéret alapjá n

jeleztem, hogy január közepétől már lehetőségük lesz a külképviseleti igénylésre .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

A Kormány ígérete ellenére miért nem igényelhetik a külhoni magyarok a

külképviseleteken továbbra sem az új típusú személyi igazolványt ?

Mit nem sikerült még ehhez elintézni, megoldani? Konkrétan kinek a felelőssége

mindez? Milyen szankciót von majd maga után ez a mulasztás ?

- Mikor nyílik lehetőség az külképviseleteken történő igénylésre? Kérem, hogy olyan

időpontot adjon meg, amelynek letelte után nem leszek kénytelen újabb írásbeli

kérdést benyújtani!

Budapest, 2017. március 02 .

závay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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