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Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Hogy kaphatott magyar állampolgárságot az ukrán származású terrorista?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nyilván Ön elő tt sem ismeretlen az az információ, hogy a szlovák rendőrség 2018. június 19-
én elfogott Kassán egy ukrán származású, de magyar állampolgárságot szerzett ,
nemzetközileg körözött, terrorista múlttal rendelkez ő férfit, aki Szlovákiában Vladimir G. név
alatt él. Az ukrán rend őrség súlyos b űncselekmények miatt kereste a terroristát, akine k
elfogását a szlovák rendőrség több részlege hetek óta készítette el ő , miután információik
szerint a körözött férfi terrorcsoportokat láthatott el fegyverrel . Martin Wáldl, a szlovák
országos rendőrfőkapitányság szóvivője szerint a NAKA, az Interpol szlovákiai egysége ,
illetve a terror- és szervezett bűnözés elleni rendőri egység dolgozott az akción. Milan Filicko ,
a szlovák ügyészség szóvivője azt is közölte, hogy a nevezett személyt emberöléssel val ó
fenyegetés, túszejtés, szándékos testi sértés, terrorizmus, köztisztvisel ő elleni támadás és más
bűncselekmények miatt körözték .

Mindezek okán kérdezem Miniszter Urat,

1. Hogyan kaphatott magyar állampolgárságot a Vladimir G . név alatt él ő ukrán
származású terrorista, aki nemzetközi körözés alatt állt ?

2. Az egyszerűsített honosítási eljárás során végzett biztonsági ellenőrzés során jeleztek-e
Vladimir G. esetében az ön irányítása alatt álló, szakhatósági jogkörben eljáró szerve k
nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kockázatot?

3. Amennyiben nem, ez hogyan történhetett meg az említett személy hosszú
bűnlajstroma ellenére?

4. Amennyiben nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg vele kapcsolatban, hogyan
kaphatott magyar állampolgárságot ?

5. Visszavonják- e hivatalból az említett személy magyar állampolgárságát ?

Budapest, 2018 . június 21 .

Demeter Márta
országgyűlési képviselő LMP
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