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Budapest
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő Megalakulása óta kiknek és mekkora támogatást nyújtott az Üldözött
Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság? című, K/1767. számú írásbeli
kérdésre adott válaszomat.
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Mesterházy Attila országgyűlési képviselő részére
MSZP képviselőcsoportja

Iktatószám:
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Budapest
Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján

K/1767. ,,Megalakulása óta kiknek és mekkora támogatást nyújtott az Üldözött Keresztények
Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság?" című írásbeli kérdésére az alábbi választ
a

adom.
A Magyar Kormány szilárd álláspontja, hogy a migráció támogatása helyett a válság gyökerét
kell kezelni, a helyben biztosított humanitárius segítségnyújtás eszközrendszerével. Ezzel
nemcsak megóvjuk Magyarországot és a magyar embereket a bevándorlással járó társadalmi
feszültségektől és biztonsági kockázatoktól, hanem a válságrégiók közösségeit is segíthetjük
boldogulásukban. Ennek megfelelően működik a Hungary Helps Program, amely külön
hangsúlyt fektet a keresztények, mint a világ legüldözöttebb vallási csoportjának segítésére.
A Magyar Kormány a 1513/2016. (IX. 22.) Korm. határozattal létrehozta az Üldözött
Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, amely 2018. október 9-étől
Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős
államtitkárságként működik a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül. Az államtitkárság
által kezelt projektek összege 4,7 milliárd forint.
Az üldöztetést szenvedő egyházakhoz eljuttatott támogatások nagyban segítik az üldöztetetéstöl
szenvedő közösségek helyben maradását. Támogatásban az alábbi szervezetek részesültek az
alább ismertetett célok megvalósítására:
az iraki Káld katolikus érsekség Tell-Aszkuf megrongált lakóházainak újjáépítésére
580.000.000 forint,
a belső menekülteket ellátó Erbíli Szent József kórház gyógyszerellátásához kétszer
145.000.000 forint,
az alkos-i iskola újjáépítéséhez 261.170.000 forint,
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Szíriában, Irakban és Libanonban a Szír Ortodox Egyház, valamint a Szír Katolikus
Egyház humanitárius segítségnyújtáshoz 310.000.000- 310.000.000 forint,
a Boko Haram terrorszervezet pusztítása utáni
Egyházmegye Nigériában, szintén 310.000.000 forint,

újjáépítésekhez

a

Szíriában az Aieppói Görögkatolikus Érsekség iskola újjáépítéséhez,
humanitárius segítségnyújtáshoz 620.000.000 forint,

Maiduguri
valamint

a Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus menekült keresztények megsegítésére,
templomépítésre 360.000.000 forint,
a háborús menekült gyerekeknek oktatást biztosító Markai iskola energetikai
korszerűsítésére 12.000.000 forint,
a Libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház Közel-Keleten élő emberek
helyben maradását segítő programok működésének biztosításához 310.000.000 forint,
Irakban az Asszír Keleti Egyház papnevelő szeminárium, templomépítés és újjáépítés
céljára 143 .440.000 forint.
Ezen felül, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a libanoni Szent Lélek Egyetem
együttműködésén keresztül javarészt háborúban megsérült és a közösségek életében
kulcsfontosságú templomok rekonstrukciójához Libanonban 463.000.000 forint támogatással
járul hozzá a Magyar Kormány, Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak 187
válságrégióból érkező fiatal számára biztosít összesen 750.000.000 forint ösztöndíjat. Ez
egyben olyan tudást ad, amellyel hazatérve segíthetik közösségeiket.
Miként Képviselő úr, a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az
üldözöttek támogatásáról szóló 36/2016. (XII.19.) számú országgyűlési határozati javaslat
parlamenti szavazásánál leadott igen szavazatára, úgy minden támogatásra szükség van az
üldözött keresztény közösségek megsegítéséhez.
Kérem a jövőben is támogassa ezirányú törekvéseinket!
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