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Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgyűlés
Budapest

PARLF-TNM/43/3 (2017 )

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Ikotity István (LMP) országgyűlési képviselő „Mennyi kopt keresztény családot fogadott be

Magyarország?” című, K/17409 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017. október 4 .

Tisztelettel :
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1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06-1) 795 6975 Fax : (,06-1) 795 0385
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DR. SEMJÉN ZSOLT
m i n i szterel n ok-h e lyette s

Ikotity István országgyűlési képviselő részére

Lehet Más a Politika képvisel ő csoportja

Budapest
PARLF-TNM/43/ 2 (2017)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
belügyminiszter úrhoz intézett, „Mennyi kopt keresztény családot fogadott be Magyarország?” című ,
K/17409. számú írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

Elöljáróban jelzem, hogy az írásbeli kérdésben felvetett „furcsaság” vonatkozásában egyfel ől
az, hogy Magyarország befogad, ezáltal belépést és tartózkodást biztosít egy adott személynek ,
nem jelenti automatikusan azt, hogy ez a személy egy adott társadalmi, egyházi vagy egyé b
szervezettel fel is veszi a kapcsolatot, ami az érintett magánügye .

Másfelől megjegyzem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró l
szóló 2011. évi CXII. törvény 3 . § 3 . pontja alapján a vallási hovatartozás különleges adatna k
minősül, így az eljáró hatóságok nem gyűjthetnek információkat kérelmez ők vallási
hovatartozásáról, ezért a „kopt keresztények” fogalom helyett a kérelmez ők állampolgársága
felől lehetséges a kérdést megközelíteni . (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vallási
vonatkozás ne lenne az illető személy esetében releváns szempont . )

A magyar állampolgársági szabályozás alapvet ő rendelkezéseit a magyar állampolgárságról

szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.), a részletesebb eljárási szabályokat pedig az Áptv.

végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza .

Az Áptv. 4. §-a határozza meg a honosítás anyagi jogi feltételeit, amelyek . egyes elemei

teljesítése alól a (7) bekezdés legális felmentési lehet őséget ad. A 4. § (7) bekezdése szerinti, ún .
államérdekből történő honosítási eljárásnak elengedhetetlen törvényes feltétele, hogy -
Magyarországnak a honosításhoz fűződő fontos érdeke mellett - honosítani ez esetben is csa k
olyan büntetlen előéletű személyt lehet, aki ellen itthon nem folyik büntetőeljárás, továbbá
akinek a honosítása Magyarország köz- és nemzetbiztonságát nem sérti (ez utóbbiakat a

véleményező hatóságként eljáró polgári titkosszolgálatok, valamint a Rend őrség vizsgálja) .

Ebből következően az előzőekben leírt két feltételt kivéve a 4 . §-ban foglalt feltétel bármelyike

alól felmentés adható azon indokolással, hogy a honosítás a magyar állam érdekeit szolgálja .

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06-1) 795 6975 Fax : (06-1) 795 0385



Az egyiptomi állampolgársággal rendelkező személyek vonatkozásában 2013-ban 15 fő, 2014-

ben 130 fő, 2015-ben 55 fő, 2016-ban 87 fő, 2017-ben 119 fő honosítására került sor . Emellett 108

fő kérelmének elbírása folyamatban van .

Az etióp állampolgársággal rendelkez ő személyek vonatkozásában 2014-ben 1 f ő , 2015-ben 1 fő ,

2016-ban 3 fő honosítására került sor . A többi kérdezett évben nem történt honosítás .

Emellett az ún. egyszerűsített honosítási eljárás alkalmazásával 2013-ban 5 fő 2014-ben 34 fő ,

2015-ben 15 fő , 2016-ban 18 f ő , 2017-ben 7 fő egyiptomi állampolgárságú személy vált magyar

állampolgárrá .

Ugyanezen eljárás keretében 2017-ben 1 fő etióp állampolgárságú személy szerzett magyar

állampolgárságot, a többi kérdezett évben nem történt honosítás .

Az állampolgársági ügyeket vizsgálva megállapítható, hogy az egyiptomi állampolgárságú

kérelmezők esetében 26 fő , az etióp kérelmezők esetében 9 fő kérelme került elutasításra. Az

elutasítási indokok között az Áptv . 4 . §-ban megtalálható anyagi jogi feltételek hiánya szerepelt.

Ami az idegenrendészeti szakterületet illeti, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáró l

és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2012. július 4-től hatályos módosítása

megteremtette a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmek külképviseleten történő
benyújtásának lehetőségét azzal a feltétellel, hogy azt nemzetpolitikai érdek indokolja .

Nemzetpolitikai érdek fennállására hivatkozva 2012. július 23-tól 2017. augusztus 31-ig

összesen 822 egyiptomi állampolgár került felterjesztésre a Bevándorlási és Menekültügyi

Hivatalhoz. A kérelmek tárgyában 2017. augusztus 31-ig 810 engedélyez ő döntés született, 1 2

fő kérelmének vizsgálata még folyamatban van . Emellett az idegenrendészeti rendszer éve s

szinten több száz olyan engedélyt ad ki (tartózkodási és letelepedési engedély, szabad mozgá s

jogával rendelkez ő családtagok tartózkodási kártyája), amely az egyiptomi és etióp

állampolgárok számára biztosítja a beutazást és tartózkodást .

A fentiek alapján a tények egyértelmű bizonyítékai annak, hogy Magyarország egy olyan

befogadó állam, ahol ellenőrzés mellett, az állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi

szabályok betartásával biztosítható a befogadás azoknak, akiknek erre igazán szükségük van .

Egyúttal figyelmébe ajánlom Szabó Tímea országgyűlési képvieslő K/6190. számú írásbeli

kérdésére 2015 . szeptember 25-én adott hasonló tárgyú válaszomat.

Budapest, 2017. október 4 .

Tisztelettel:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon (06-1) 795 6975 Fax (06-1) 795 0385
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Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgy ű lés
Budapest

PARLF-TNM/43/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselő „Menni kopt keresztény családot fogadott be
Magyarország?” című , K/17409 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017 . október 4.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06-1) 795 6975 Fax (06-1) 795 0385
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Demeter Márta országgy űlési képviselő részére

Lehet Más a Politika képviselő csoportja

Budapest
PARLF-TNM/43/2 (2017 )

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

belügyminiszter úrhoz intézett, „Mennyi kopt keresztény családot fogadott be Magyarország?” című ,

K/17409. számú írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

Elöljáróban jelzem, hogy az írásbeli kérdésben felvetett „furcsaság” vonatkozásában egyfelő l

az, hogy Magyarország befogad, ezáltal belépést és tartózkodást biztosít egy adott személynek ,

nem jelenti automatikusan azt, hogy ez a személy egy adott társadalmi, egyházi vagy egyé b

szervezettel fel is veszi a kapcsolatot, ami az érintett magánügye .

Másfelő l megjegyzem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró l

szóló 2011 . évi CXII. törvény 3. § 3. pontja alapján a vallási hovatartozás különleges adatna k

minősül, így az eljáró hatóságok nem gyűjthetnek információkat kérelmezők vallási

hovatartozásáról, ezért a „kopt keresztények” fogalom helyett a kérelmez ők állampolgársága

felől lehetséges a kérdést megközelíteni . (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vallási

vonatkozás ne lenne az illető személy esetében releváns szempont. )

A magyar állampolgársági szabályozás alapvető rendelkezéseit a magyar állampolgárságról

szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv .), a részletesebb eljárási szabályokat pedig az Áptv .

végrehajtásáról szóló 125/1993 . (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza .

Az Áptv. 4. §-a határozza meg a honosítás anyagi jogi feltételeit, amelyek egyes elemei

teljesítése alól a (7) bekezdés legális felmentési lehetőséget ad . A 4. § (7) bekezdése szerinti, ún .

államérdekből történő honosítási eljárásnak elengedhetetlen törvényes feltétele, hogy -

Magyarországnak a honosításhoz fűződő fontos érdeke mellett - honosítani ez esetben is csak

olyan büntetlen előéletű személyt lehet, aki ellen itthon nem folyik büntetőeljárás, továbbá

akinek a honosítása Magyarország köz- és nemzetbiztonságát nem sérti (ez utóbbiakat a

véleményező hatóságként eljáró polgári titkosszolgálatok, valamint a Rend őrség vizsgálja) .

Ebből következően az előzőekben leírt két feltételt kivéve a 4 . §-ban foglalt feltétel bármelyike

alól felmentés adható azon indokolással, hogy a honosítás a magyar állam érdekeit szolgálja .

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06-1) 795 6975 Fax : (06-1) 795 0385



Az egyiptomi állampolgársággal rendelkező személyek vonatkozásában 2013-ban 15 fő , 2014-

ben 130 fő, 2015-ben 55 fő , 2016-ban 87 fő , 2017-ben 119 f ő honosítására került sor . Emellett 108
fő kérelmének elbírása folyamatban van .

Az etióp állampolgársággal rendelkező személyek vonatkozásában 2014-ben 1 fő, 2015-ben 1 fő,
2016-ban 3 fő honosítására került sor . A többi kérdezett évben nem történt honosítás .

Emellett az ún . egyszerűsített honosítási eljárás alkalmazásával 2013-ban 5 f ő 2014-ben 34 fő,
2015-ben 15 fő, 2016-ban 18 fő , 2017-ben 7 fő egyiptomi állampolgárságú személy vált magyar
állampolgárrá .

Ugyanezen eljárás keretében 2017-ben 1 f ő etióp állampolgárságú személy szerzett magya r
állampolgárságot, a többi kérdezett évben nem történt honosítás .

Az állampolgársági ügyeket vizsgálva megállapítható, hogy az egyiptomi állampolgárság ú
kérelmezők esetében 26 fő, az etióp kérelmezők esetében 9 fő kérelme került elutasításra . Az
elutasítási indokok között az Áptv . 4. §-ban megtalálható anyagi jogi feltételek hiánya szerepelt.

Ami az idegenrendészeti szakterületet illeti, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáró l
és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II. törvény 2012. július 4-től hatályos módosítás a
megteremtette a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmek külképviseleten történ ő
benyújtásának lehetőségét azzal a feltétellel, hogy azt nemzetpolitikai érdek indokolja .

Nemzetpolitikai érdek fennállására hivatkozva 2012. július 23-tól 2017. augusztus 31-ig
összesen 822 egyiptomi állampolgár került felterjesztésre a Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatalhoz . A kérelmek tárgyában 2017 . augusztus 31-ig 810 engedélyező döntés született, 1 2

fő kérelmének vizsgálata még folyamatban van. Emellett az idegenrendészeti rendszer éves
szinten több száz olyan engedélyt ad ki (tartózkodási és letelepedési engedély, szabad mozgás

jogával rendelkező családtagok tartózkodási kártyája), amely az egyiptomi és etió p
állampolgárok számára biztosítja a beutazást és tartózkodást .

A fentiek alapján a tények egyértelmű bizonyítékai annak, hogy Magyarország egy olyan
befogadó állam, ahol ellenőrzés mellett, az állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi
szabályok betartásával biztosítható a befogadás azoknak, akiknek erre igazán szükségük van .

Egyúttal figyelmébe ajánlom Szabó Tímea országgyűlési képvieslő K/6190. számú írásbeli
kérdésére 2015. szeptember 25-én adott hasonló tárgyú válaszomat .

Budapest, 2017 . október 4 .

Tisztelettel:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon (06-1) 795 6975 Fax (06-1) 795 0385
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