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BM/6676-L4/2016

Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP) é s
Demeter Márta (MSZP) K/10145 . számú,
„Hány
személy
vándorolhatott
be
Magyarországra némi kölcsön nyújtása
fejében?” címen benyújtott írásbeli kérdésére

Dr. Harangozó Tamás úr részér e
országgy űlési képviselő
Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
135 8
Tisztelt Képviselő úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi OVI . törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Hány
személy vándorolhatott be Magyarországra némi kölcsön nyújtása fejében?” címmel
benyújtott, K/10145. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .
A kérdésben megjelölt időszakra vonatkozó adatok az alábbiak .
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel befektet őként 3515 fő nyújtott be kérelmet és közülük
3490 fő kapott tartózkodási engedélyt . Nemzetbiztonsági indok alapján tartózkodási engedély
iránti kérelem nem került elutasításra. Egyéb okból jogerősen 3 fő kínai állampolgár kérelme
került elutasításra .
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel tartózkodási engedélyt szerzett befektető családtagjaként
6220 fő nyújtott be kérelmet és közülük 6148 fő kapott tartózkodási engedélyt .
Nemzetbiztonsági indok alapján tartózkodási engedély iránti kérelem nem került elutasításra .
Egyéb okból jogerő sen 4 fő kínai állampolgár kérelme került elutasításra .
A kérelmezők kínai, orosz, iráni, ukrán, pakisztáni, szír, iraki, török, szaúdi, libanoni, kazah ,
egyiptomi, jordán, algériai, líbiai, azerbajdzsáni, tunéziai, üzbég, vietnámi, indiai, marokkói ,
St. Kitts and Nevis-i, jemeni, nigériai, palesztin, dél-afrikai, afgán, amerikai, bahreini ,
bangladesi, belorusz, gaboni, katari, belizei, hongkongi, kanadai, kirgiz, szudáni, thaiföldi,
togói állampolgárok voltak .
Tartózkodási engedélyt kínai, orosz, iráni, ukrán, pakisztáni, szír, iraki, török, szaúdi ,
libanoni, kazah, egyiptomi, jordán, algériai, líbiai, azerbajdzsáni, tunéziai, tlzbég, vietnámi,
indiai, marokkói, St . Kitts and Nevis-i, jemeni, nigériai, palesztin, dél-afrikai, afgán, amerikai ,
bahreini, bangladesi, belorusz, gaboni, katari, belizei, hongkongi, kanadai, kirgiz, szudáni ,
thaiföldi, togói állampolgár kapott .
1051 Budapest, József Attila utca 2-4 . Telefon : (06 1) 441 1717 Fax : (06 1) 441 1720 E-mait . miniszter@Gm .gov .h u
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Nemzetgazdasági érdekre tekintettel befektet őként 2456 fő nyújtott be kérelmet és közülü k
2249 fő kapott letelepedési engedélyt . Jogerő sen, nemzetbiztonsági indok alapján letelepedés i
engedély iránti kérelem nem került elutasításra.
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel letelepedési engedélyt szerzett befektet ő családtagjaként
4300 fő nyújtott be kérelmet és közülük 3871 fő kapott letelepedési engedélyt . Jogerősen,
nemzetbiztonsági indok alapján letelepedési engedély iránti kérelem nem került elutasításra .
A kérelmező k kínai, orosz, iráni, pakisztáni, szír, ukrán, török, libanoni, iraki, egyiptomi ,
tunéziai, kazah, jordán, azerbajdzsáni, szaúdi, líbiai, marokkói, palesztin, St . Kitts és Nevis-i ,
üzbég, vietnámi, algériai, jemeni, afgán, amerikai, belizei, belorusz, dél-afrikai, gaboni, indiai ,
kuvaiti és nigériai állampolgárok voltak .
Letelepedési engedélyt kínai, orosz, pakisztáni, iráni, szír, ukrán, török, libanoni, iraki ,
egyiptomi, kazah, tunéziai, jordán, azerbajdzsáni, palesztin, St . Kitts és Nevis-i, szaúdi, líbiai ,
üzbég, vietnámi, algériai, jemeni, afgán, amerikai, marokkói, belizei, dél-afrikai, gaboni ,
indiai és nigériai állampolgár kapott .
Budapest, 2016 . április „25
Üdvözlettel :
Dr. Pintér Sándo r
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BM/6676- `522016

Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP) é s
Demeter Márta (MSZP) K110145 . szántú,
be
személy
vándorolhatott
„Hány
Magyarországra némi kölcsön nyújtása
fejében?” címen benyújtott írásbeli kérdésér e

Demeter Márta asszony részér e
országgy űlési képvisel ő
Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358
Tisztelt Képvisel ő Asszony !
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Hány
személy vándorolhatott be Magyarországra némi kölcsön nyújtása fejében?” címmel
benyújtott, K/10145. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .
A kérdésben megjelölt időszakra vonatkozó adatok az alábbiak .
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel befektet őként 3515 fő nyújtott be kérelmet és közülük
3490 fő kapott tartózkodási engedélyt . Nemzetbiztonsági indok alapján tartózkodási engedél y
iránti kérelem nem került elutasításra . Egyéb okból jogerősen 3 fő kínai állampolgár kérelme
került elutasításra .
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel tartózkodási engedélyt szerzett befektet ő családtagjaként
6220 fő nyújtott be kérelmet és közülük 6148 f ő kapott tartózkodási engedélyt.
Nemzetbiztonsági indok alapján tartózkodási engedély iránti kérelem nem került elutasításra .
Egyéb okból jogerősen 4 fő kínai állampolgár kérelme került elutasításra.
A kérelmezők kínai, orosz, iráni, ukrán, pakisztáni, szír, iraki, török, szaúdi, libanoni, kazah ,
egyiptomi, jordán, algériai, líbiai, azerbajdzsáni, tunéziai, üzbég, vietnámi, indiai, marokkói ,
St. Kitts and Nevis-i, jemeni, nigériai, palesztin, dél-afrikai, afgán, amerikai, bahreini ,
bangladesi, belorusz, gaboni, katari, belizei, hongkongi, kanadai, kirgiz, szudáni, thaiföldi ,
togói állampolgárok voltak.
Tartózkodási engedélyt kínai, orosz, iráni, ukrán, pakisztáni, szír, iraki, török, szaúdi ,
libanoni, kazah, egyiptomi, jordán, algériai, líbiai, azerbajdzsáni, tunéziai, üzbég, vietnámi ,
indiai, marokkói, St . Kitts and Nevis-i, jemeni, nigériai, palesztin, dél-afrikai, afgán, amerikai ,
bahreini, bangladesi, belorusz, gaboni, katari, belizei, hongkongi, kanadai, kirgiz, szudáni ,
thaiföldi, togói állampolgár kapott.
1051 Budapest, József Attila utca 2-4, Telefon: (06 1) 441 1717 Fax: (06 1) 441 1720 E-mai : miniszter@bm gov nu
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Nemzetgazdasági érdekre tekintettel befektet őként 2456 fő nyújtott be kérelmet és közülük
2249 fő kapott letelepedési engedélyt. Jogerősen, nemzetbiztonsági indok alapján letelepedés i
engedély iránti kérelem nem került elutasításra .
Nemzetgazdasági érdekre tekintettel letelepedési engedélyt szerzett befektet ő családtagjaként
4300 fő nyújtott be kérelmet és közülük 3871 fő kapott letelepedési engedélyt . Jogerő sen ,
nemzetbiztonsági indok alapján letelepedési engedély iránti kérelem nem került elutasításra .
A kérelmezők kínai, orosz, iráni, pakisztáni, szír, ukrán, török, libanoni, iraki, egyiptomi ,
tunéziai, kazah, jordán, azerbajdzsáni, szaúdi, líbiai, marokkói, palesztin, St. Kitts és Nevis-i ,
üzbég, vietnámi, algériai, jemeni, afgán, amerikai, belizei, belorusz, dél-afrikai, gaboni, indiai ,
kuvaiti és nigériai állampolgárok voltak .
Letelepedési engedélyt kínai, orosz, pakisztáni, iráni, szír, ukrán, török, libanoni, iraki ,
egyiptomi, kazah, tunéziai, jordán, azerbajdzsáni, palesztin, St . Kitts és Nevis-i, szaúdi, líbiai ,
üzbég, vietnámi, algériai, jemeni, afgán, amerikai, marokkói, belizei, dél-afrikai, gaboni ,
indiai és nigériai állampolgár kapott.
Budapest, 2016 . április „ 25 "
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Kövér László úr részére
az Országgy űlés elnöke

Budapes t

Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Harangozó
Tamás (MSZP) és Demeter Márta .(MSZP) országgyűlési képvisel ők „Hány személy
vándorolhatott be Magyarországra némi kölcsön nyújtása fejében?” című, K/10145 . számú,
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
Budapest, 2016 . április
Tisztelettel:
t

n l s <,/6i

Lr2
.

T1: .•

3 Dr. Pintér Sándor
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