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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 : (II. 24 .) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselő ,Terveznek-e változtatni az

állampolgársági törvény végrehajtásán, illetve hogyan kívánják azt hatékonyabban ellen őrizni? "
című, K/56 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglalta k

alapján a Dr . Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrhoz intézett, „Terveznek- e

változtatni az állampolgársági törvény végrehajtásán, illetve hogyan kívánják azt hatékonyabba n

ellenőrizni?” című , K/56 . számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Mindig megnyugvással és örömmel olvasom, hogy Ön is úgy látja, a külhoni

magyarságot állampolgársághoz juttató egyszerűsített honosítás a közös nemzethez

tartozás jelképe, szimbolikus jelentőségű ügy. Sajnos ez a baloldali ellenzékhez tartoz ó

képviselők között eddig nem volt általános és megszokott . Az egyszerűsített honosítás
ügyére mi úgy szeretnénk tekinteni, mint aminek össze kellene kötnie a politikusokat is ,
nem pedig szét kellene választania minket . Örülök, ha ennek a nemzeti konszenzusnak a

kialakítását tudja támogatni, s tisztelettel kérem közrem űködését más ellenzéki

képviselők meggyőzésében is !

A honosítási eljárás garanciáit a magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény (a

továbbiakban: Ápt.) egyértelműen rögzíti . Az összes honosítási eljárást er ős jogi
garanciarendszer védi, s ennek értelmében nem honosítható olyan személy, akinek
honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát sértené . Ez alól törvén y

felmentést nem ad.

Biztosíthatom továbbá arról, hogy a rendvédelmi, nemzetbiztonsági és közigazgatás i
szervek szoros koordinációban mindent megtesznek azért, hogy az esetlege s

visszaéléseket megakadályozzák .
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