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Az Ön által feltett „Milyen érdemi munkát végzett az elmúlt hónapokban az üldözött
keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság? " című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A világ 80 országában, mintegy 200 millió keresztény szenvedi el az üldöztetés valamilye n
formáját, a vallásuk miatt üldözött 5 ember közül 4 keresztény . Az Üldözött Keresztények
Megsegítéséért Felel ős Helyettes Államtitkárság missziója kettős : az üldözött és diszkriminált
keresztény közösségek humanitárius megsegítése, el ősegítve, hogy szülőföldjükön tudjanak
maradni ; illetve az erősödő keresztényüldözés jelenségének elemzése, összetettségének é s
lehetséges következményeinek a széles közvélemény elé tárása, a nemzetközi szervezete k
figyelmének felhívása a hitük miatt üldöztetést szenvedők ügyére .

A helyettes államtitkárság feladatairól és az ahhoz rendelt költségekről a 1513/2016 . (IX. 22 . )
Korm . határozat és a 1829/2016 . (XII . 23 .) Korm . határozat rendelkezik. Ezek alapján 2017-
ben a működési költségekre 98 millió, szakmai feladatok ellátására pedig 978,2 millió forint
áll rendelkezésre. Feladatait a helyettes államtitkárság, a hivatkozott kormányhatároza t
szerint, az állami vezet ő irányítása alá tartozó egységgel, legfeljebb 10 fővel látja el .

Emlékeztetem képviselő urat, hogy a magyar Országgyűlés 36/2016 . (XII. 19.) határozatában
együttérzését fejezi ki a világ összes vallási alapon üldözött kisebbségével, jelen helyzetbe n
pedig különösen azokkal a közel-keleti és afrikai keresztény közösségekkel, melyek tagja i
áldozatul estek a terroristák pusztító cselekményeinek, vagy pedig létükben vannak
veszélyeztetve .

Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felel ős Helyettes Államtitkárság megalakulása óta
az alábbi konkrét lépéseket tette . Egyeztetések a keleti egyházi vezetőkkel, humanitárius és
fejlesztési programok :



• A stabil együttműködés kialakítására és az üldöztetést szenvedő régiókban jelen lévő
egyházi vezetőkkel történő kapcsolatfelvétel céljából Rétvári Bence parlament i
államtitkár és Török Tamás helyettes államtitkár 2017 .01 .05-én Erbílben találkozot t
Nicodemus Daoud Matti Sharaf metropolitával, Bashar Matti Warda érsekkel ,
Yohanna Petros Mouche érsekkel, valamint Gewargis asszír keleti pátriárkával, aki k
közvetlenül számoltak be egyházaik helyzetéről, a szülőföldre való visszatéré s
reményéről és nehézségeirő l . A látogatás eredményeként született döntés az alább i
segélyekről (1162/2017. (III .27 .) Korm. határozat a közel-keleti térségben él ő
üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról) :

o Az iraki város, Telsqof megrongált lakóházainak részbeni helyreállításána k
hozzájárulásaként a Kormány 580 millió forint támogatást nyújtott, íg y
körülbelül 200, jelenleg belső menekültként él ő iraki keresztény család
lakóháza kerül felújításra és több mint 1300 ember térhet vissza otthonába .
A támogatásról szóló megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Louis
Raphaöl I Sako káld pátriárka 2017 . május 30-án írták alá Budapesten .

o További 145 millió forintos (kb . 467 ezer euró) támogatást nyújtottunk az
erbíli Szent József Kórháznak, amely a féléves gyógyszerellátásukat fedezi . A
megállapodást 2017 . május 29-én írta alá Balog Zoltán miniszter Bashar Matti
Warda érsekkel, magyarországi látogatása alkalmából .

• A Szír Katolikus Egyház humanitárius tevékenységéhez 310 millió forinttal (1 milli ó
euró), járult hozzá Magyarország, az együttműködési dokumentumok aláírására 2017 .
július 4-én került sor .

• A Szír Ortodox Egyház humanitárius tevékenységéhez úgyszintén 310 millió forintta l
(1 millió euró) járult hozzá Magyarország, az együttm űködési dokumentumok
aláírására 2017 . július 4-én került sor .

• Szijjártó Péter és Gebran Bassil libanoni külügyminiszterek 2016 . december 20-ai
találkozóján elhangzottak jegyében a KKM és az EMMI, a Pázmány Péter Katoliku s
Egyetem (továbbiakban: PPKE) bevonásával középkori libanoni templomok
rekonstrukciójának megvalósítását kezdték meg . A projekt célja a Libanonban, a
keresztény közösségek körében egyre növekv ő elvándorlási kedv lassítása ,
közösségeik központjául szolgáló templomaik helyreállításával . A rekonstrukció
lebonyolításának folyamata megkezd ődött a 1459/2017. (VII . 19.) Korm. határozat
alapján . A templomok rekonstrukciójának első üteme 2017-ben elkezd ődik.

• A Magyar Kormány segítségével, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felel ős
Helyettes Államtitkárság szervezésében a 2016 . december 11-i kairó i
terrortámadásban megsebesült két egyiptomi kopt asszony rehabilitációjára került so r
2017 tavaszán a budapesti Honvédkórházban .

• Szeptemberben speciális ösztöndíjprogramot indítottunk üldözött és diszkriminál t
keresztény családok fiataljai (18-30 év) számára, hogy magyarországi tanulmányaik
után otthonukba visszatérve erősítsék közösségüket . Az ösztöndíjprogram 100 helyére
400 pályázat érkezett és 87 fő nyert felvételt . A pályázók 2017 szeptemberét ő l kezdik
meg tanulmányaikat Magyarországon. Magyarországi tartózkodásuk során
pasztorációs program kíséri a fiatalokat .

• Folyamatosan zajlik a 2017 . október 11 . és 13. között Budapesten megrendezésre
kerülő nemzetközi konzultáció szervezése, melyre a közel-keleti, valamint az európa i
egyházak vezetőit, a témával foglalkozó politikusokat, továbbá az érintett hazai é s
nemzetközi szervezetek képvisel őit várjuk. Célunk, hogy Budapest a
keresztényüldözés témakörében véleményformáló központtá váljon Európában.
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A keresztényüldözés bemutatása, közvélemény elé tárása :
• 2016. december 6-án el őadást tartott a PPKE dísztermében Timothy Cho Észak -

Koreából üldöztetése miatt elmenekült fiatal keresztény .
• 2016. december 20-án a helyettes államtitkárság és a Magyarországi Kopt Ortodo x

Egyház közös szolidaritási gyertyagyújtást rendezett a kairói robbantás kopt
áldozataiért a Szent István Bazilikában, a Tanta városi és az alexandriai áldozatokér t
2017. április 14-én Nagypénteken tartott közös megemlékezést a magyarországi
koptok templomában.

• 2017. január 10. és 13. között Budapestre látogatott III. József Ignác Júnán szír
katolikus pátriárka. Előadást tartott a PPKE dísztermében közösség e
megpróbáltatásairól, találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Balog Zoltán
miniszterrel, továbbá Szijjártó Péter miniszterrel .

• 2017. január 26-27-én Budapesten fogadtuk a keresztényüldözés jelenségéve l
foglalkozó nemzetközi intézetek vezet ő it. A jelentősebb kutatószervezetek közül az
Aid to Church in Need, az ADF International, az International Concern Christians é s
az Open Doors is képviseltette magát. A konferenciát követően közös állásfoglalás
kezdeményezésére került sor, amelynek legjelent ősebb pontjai :

o A konferencia résztvev ői egyetértenek abban, hogy az üldözött keresztény
közösségek felszabadított lakóhelyükre való visszatérését nemzetköz i
biztonsági és védelmi garanciákkal és az újjáépítés megkezdésével kel l
elősegíteni .

o A konferencia résztvevői elkötelezettek abban és egyetértenek, hogy sürget ő
feladatként el ősegítsék a keresztény közösségek és más vallási-etnikai
csoportok közötti békét a Közel-Keleten. A többszörös fenyegetettségben élő
keresztény közösségek csak a bizalom és megbékélés szellemében, a
biztonságos és békés jöv őbeni élet reményében térhetnek vissza településeikre .

o Fontosnak tartjuk annak kimondását, hogy az elkövetett atrocitásokat nevé n
nevezve, népirtásként és emberellenes bűncselekményként ismerjék el ,
beleértve az ún . Iszlám Állam (Daesh) által keresztény kisebbségek ellen a
Közel-Keleten elkövetett atrocitások népirtásnak min ősítését. Közös
fellépéssel kell szorgalmazni a nemzetközi közösség elítélő szerepvállalását, a
tettesek és felelősök mielőbbi Nemzetközi Büntetőbíróság vagy országos ,
regionális, ill . nemzetközi ítélőbíróság elé állítását .

• 2017. február 20-23. között Budapestre látogatott II . Efrém Ignác szír ortodo x
pátriárka, aki beszámolót tartott a PPKE dísztermében a keleti keresztények
helyzetérő l, találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, Semjén Zsolt miniszterelnök -
helyettessel, Balog Zoltán miniszterrel, továbbá Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsekkel .

• 2017. március 23-án Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes, író, "A civi l
állampolgári lét a megoldás – A vallások együttélésének alapvet ő feltételei a Közel -
Keleten" címmel előadást tartott az európai kereszténység helyzetérő l, a közel-keleti
keresztényüldözésről és az iszlámmal való párbeszéd nehézségeiről .

• 2017. április 25-27 . között vendégünk volt Anba Gabriel kopt püspök, aki "A kelet i
kereszténység Európában" címmel tartott el őadást a Sapientia Szerzetes i
Hittudományi Főiskolán. Látogatása során találkozott Orbán Viktor miniszterelnökke l
és felkereste Balog Zoltán miniszterrel a magyar kormányzati felajánlásna k
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köszönhetően hazánkban rehabilitáción tartózkodó kopt sérülteket a
Honvédkórházban .

• 2017. május 29-31 . között hivatalos látogatáson fogadtuk Louis Rafael I Sako babilon i
káld katolikus pátriárkát és Bashar Matti Warda, Erbil káld érsekét . A látogatás ideje
alatt került sor a keresztények helyben megmaradását segítő támogatói szerződések
aláírására, az erbíli Szent József Kórházat és Telsqof újjáépítését illet ően.

• 2017. június 8-án Török Tamás helyettes államtitkár úr Hágában a Nemzetköz i
Büntető Bíróság (ICC) elnökével, Silvia Fernández de Gururendi bírón ővel, valamint
Kovács Péter bíróval tárgyalt az iraki keresztények és jazidita vallási kisebbség ellen i
népirtás és emberellenes cselekmények elkövetőinek lehetséges számonkéréséről és
átadta a 36/2016. (XII.19.) OGY határozatot ; valamint holland képvisel őkkel
egyeztetett az üldözött keresztények ügyében lehetséges összefogásról .

• 2017. június 17-19 . között hivatalos látogatáson fogadtuk Sebastian Shaw, Lahor e
katolikus érsekét. Látogatása során találkozott Balog Zoltán miniszterrel, beszámol t
Asia Bibi ügyérő l és a pakisztáni keresztények helyzetéről .

• 2017. június 27-én Török Tamás Brüsszelben részt vett a Hölvényi György EPP -
képviselő által kezdeményezett Churches and Religious Organizations' accessibility t o
EU Funding Cooperation projects c . konferencián, ahol bemutatta a helyette s
államtitkárság munkáját . Tárgyalt az Európai Külügyi Szolgálat Irakért felelős ,
valamint az EU melletti egyházi tanácsok vezető ivel (COMECE-Commission of the
Bishops' Conferences of the European Community ; CEC-Conference of European
Churches) .

• 2017. július 4-5 . között Török Tamás helyettes államtitkár Libanonban a szír katoliku s
és szír ortodox egyházak vezetőivel találkozott, és aláírták a 1162/2017 . (I11 .27. )
Korm. határozatban biztosított, a két érintett egyháznak nyújtandó 310-310 milli ó
forintos támogatásról szóló megállapodás dokumentumait .

• 2017. július 16. és 19. között meghívásunkra Budapestre látogatott Oliver Dash e
Doeme, a nigériai Maiduguri egyházmegye püspöke, amelyet a Boko Haram szint e
teljesen megsemmisített. Fogadta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ,
előadást tartott a PPKE dísztermében, amelyet Balog Zoltán miniszter és Jan Figel, az
Európai Unió vallásszabadságért felel ős különleges megbízottja nyitott meg . Jelenleg
kidolgozás alatt áll az a kormányhatározat, amellyel a Maiduguri Egyházmegye
fejlesztési projektjeit fogja támogatni Magyarország .

• 2017. szeptember 19-én a helyettes államtitkárság kezdeményezésére kiállítás nyílt a
Magyar Nemzeti Múzeumban a közel-keleti keresztényüldözésről Kereszt-tűzben

címmel .

• 2017. október 11-13 . között Nemzetközi Konzultációt tartunk a keresztényüldözé s
témájában . Célunk egyrészt hogy a témában véleményformáló központtá váljunk ,

másrészt erősíteni kívánjuk azt a képet, hogy Magyarországhoz lehet forduln i

segítségért, Magyarország segít . Jelenleg a regisztrációs időszakban vagyunk, többek

között magas rangú egyházi vezetőket, politikusokat és NGO-kat is várunk

rendezvényünkre .
2016-ban a Magyar Katolikus Egyház gyűjtését (80 millió forint) a magyar állam 120 millió
forinttal egészítette ki, hogy Erbílben iskola építése kezdődhessen meg . Az iskola építése idén
tavasszal kezdődött meg Erbíl keresztény negyedében, Ankawában, egy, a Babiloni Kál d
Katolikus Egyház tulajdonában álló telken. Az építkezés az Erbíltől 50 kilométerre zajló
harcok és a folyamatosan akadozó ellátás ellenére, ütemezetten halad . Az építkezés
előrehaladásával kapcsolatban b ővebb információt és fényképeket talál a kormany .hu
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weboldalon :

	

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-
allamtitkarsag/hirek/halad-az-erbili-iskola-epitese

A világon úttör őnek számító kezdeményezés keretében, közel-keleti és észak-afrikai egyház i
vezetőkkel történt egyeztetések nyomán számos támogatási projekt indult útjára é s
megkezdhették tanulmányaikat az ösztöndíj programban felvételt nyert diákok is .

Budapest, 2017 . október 3 .

Tisztelettel :
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