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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Belügyminisztériumo t
vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Mikor kívánják végre bezárni a balassagyarmati menekültszállót, esetleg az európa i
kvótarendszer által hazánkra szabadítottaknak tartják fenn? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2015-ben majd kétmillió bevándorló lépett be illegálisan Európába, illetve lépnek be ma i s
naponta ezrek az Európai Unió területére . Ennek nyomán, az egész kontinensen megnőtt a
terrorfenyegetettség, és sajnos olyan eseményre is sor került (pl . Párizsban) amely
emberéleteket követelt . Más helyszíneken, ha emberi életeket nem is követelt, de alapvetően
kérdőjelezte meg az európai polgárok hatóságokba vetett hitét . Utóbbi esetre talán a
legemlékezetesebb példa a kölni szilveszter, amely során a város főpályaudvara környékén
migránshordák csoportokba verődve molesztáltak és megloptak számos nőt . A migrációs
hullám azonban nem ért véget, Európában jöv őre is folytatódó migrációs nyomásra kel l
számítani .

Hazánkban a 2015-ös év végéig közel 180 ezren nyújtottak be menedékkérelmet . Az utóbbi
négy évben a hazánkba érkező illegális migránsok száma a hivatalos adatok szerint több
százszoros emelkedést mutat . Lapinformációk szerint a menedékjogi-, menekültügyi kérelmet
benyújtók esetében több tízezer fő elbírálása ezekben a pillanatokban is folyamatokban van.
Tekintettel arra, hogy az illegális bevándorlók között egyre több esetben találnak a hatóságo k
az Iszlám Államhoz köthető személyeket, ezért a Jobbik a kezdetekt ő l elfogadhatatlannak
találja az ellenőrzés nélkül, azaz fokozottan veszélyt jelentő migránsok szétosztását célzó
európai kvótarendszert.

Mit kíván tenni a kormány, ha Nyugat-Európa elkezdi visszaküldeni az itt regisztrált ,
odaáramlott százezreket?



Mikor kívánják már bezárni végre a balassagyarmati menekültszállót, amelynek jelenleg i
működése feleslegesnek tűnik, ráadásul gazdaságilag is megterhel ő? Az épületet számo s
módon lehetne hasznosítani . Miután hónapokig azonosítatlan határsért ők kényelmét szolgálta ,
úgy a jövőben célszerű lenne, ha a magyar emberek boldogulását szolgálná . Az ingatlant
hajléktalan vagy krízisszállóként történő hasznosítása mellett, a remélhet ően mihamarább
visszaállított határőrség kiképzése céljából is megfelelően lehetne tovább működtetni .

Balassagyarmaton a menekültszálló közvetlen közelében található az egykori Szaléz i
Kollégium, amelynek tervezett újranyitása újabb fontos szempont kell, hogy legyen a
menekültszálló bezárása mellett .

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016 . február 2 .

Tisztelettel,

ider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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