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BM/15081- _/2015 Válasz Varju László (független) K15965 .
számú, „Hány kilométer a 175 kilométer ,

avagy Magyarország a Szerb - Magya r

határszakasz hosszúságában is jobban
teljesít?” címen benyújtott írásbeli kérdésére

Varju László úr részére
országgyűlési képviselő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Hány
kilométer a 175 kilométer, avagy Magyarország a Szerb - Magyar határszakas z
hosszúságában is jobban teljesít?” címmel benyújtott, K/5965. számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Az államhatárral kapcsolatban a Kormány a hatályos jogszabályokat és a nemzetköz i
egyezményeket tekinti irányadónak . A magyar—szerb határszakasz hosszának kiszámítása ,
amely kerekítve 175 km, A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI .
törvény rendelkezéseivel összhangban történt . A Földmérési és Távérzékelési Intézet álta l
kezelt adatbázis alapján Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmaz ó
egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló 2009. évi XII . törvény
értelmében a határvonal hossza a magyar—szerb határon 174,393 km, felfelé kerekítve 175 km .
Fentiekre tekintettel az Ideiglenes Biztonsági Határzár hossza semmilyen többletet nem
tartalmaz, így a költségek is a határszakasz tényleges hosszához igazodnak .
A Kormány döntése értelmében a rendkívüli menekültáradat szervezett kezelése, illetv e
megfékezése érdekében Ideiglenes Biztonsági Határzár és hozzá kapcsolódó Műszak i
Rendszer kerül telepítésre a magyar—szerb határszakaszon .
A Műszaki Rendszer telepítésének, mint fő feladatnak a határideje 2015 . augusztus 31-e volt,
azonban az már 2015 . augusztus 28-ra kiépítésre került . A határzár várhatóan még az ősz
folyamán teljesen elkészül .
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Varju Lászl ó
(független) országgy űlési képviselő „Hány kilométer a 175 kilométer, avagy Magyarország a
Szerb - Magyar határszakasz bosszúságában is jobban teljesít?” című, K/5965. számú,
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . szeptember „'1 Ik "
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