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Kövér László úr részér e
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 dr . Tóth Bertalan
(MSZP) és dr. Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselők „Ezúttal felkészültek-e egy
esetleges újabb menekülthullám kezelésére "cím ű , K/11845. számú, írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . szeptember „Á '

Tisztelettel :

íntér Sándor

Abgn<--
BM/ - 32016

1051 Budapest, József Attila utca 2-4 . Telefon ; (06-1) 441 1717 Fax: (06-1) 441 1720 E-rnad• miniszter@hm gov hu
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DR. PINTÉR SÁNDO R
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BM/A ,, \ ,:l-/201 6

dr. Tóth Bertalan úr részér e
országgyűlési képviselő

Válasz dr. Tóth Bertalan (MSZP) és dr .
Molnár Zsolt (MSZP) K/11845 . számú,
„Ezúttal felkészültek-e egy esetleges újab b
menekülthullám kezelésére?” címen
benyújtott írásbeli kérdésére

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
135 8

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Ezúttal
felkészültek-e egy esetleges újabb menekülthullám kezelésére?” címmel benyújtott,
K/11845. számú írásbelí kérdésére válaszolva az alábbiakról táj ékoztatom .

A migrációs helyzet alakulását a Rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri, és a z
információk elemzése és értékelése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, illet őleg
indokolt esetben kezdeményezi a más szervek feladatkörébe tartozó döntések meghozatalát .
A Rendőrség folyamatos kockázatelemzést végez a schengeni küls ő határszakas z
tekintetében, és erre figyelemmel biztosítja az államhatár védelméhez szükséges er őt és
eszközállományt, figyelembe véve a Honvédség és egyéb együttműködő szervek által
biztosított közreműködést.

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a tömeges illegális migráció hosszú ideje tartó elhúzód ó
jelenség, az ország kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzetének szinten tartása szükségess é
tette a Rendőrség személyi állományának meger ősítését, így az államhatár védelmével
kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a Kormány jóváhagyta a Rend őrség határőrizet i
feladatokat ellátó állományának 3000 fővel történő bővítését . A létszámfejlesztéssel —
amelyhez az anyagi-technikai feltételek biztosítottak — kiegészítésre kerül az eddig is a szer b
határszakaszon feladatot ellátó határvadász bevetési állomány .

A Rendőrség kidolgozta azt a logisztikai rendszert is, amely a déli határszakaszon biztosítja a
szakmai tevékenység ellátásának feltételeit . Az állomány megfelel ő elhelyezése, valamint a
pihenéshez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll, továbbá a hozzátartozókka l
történő kapcsolattartás el ősegítése érdekében ingyenes Wi-Fi hálózat érhet ő el . Az elhelyezés i
körletekben rendelkezésre áll mosodai kapacitás, amely mellett a központi ruhatisztítá s
igénybevételének lehetősége is biztosított.

1051 Budapest, József Attila utca 2-4 Teleforr : (061) 441 1717 Fax (06-1) 441 1720 E-mail. minlszter p@brnyov hu
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A magyar–szerb határszakaszon szolgálatot teljesít ő rendőrök részére az időjárás
szélsőségeitől való védelem érdekében 65 katonai sátor, valamint 141 mobil illemhely let t

kihelyezve . A Magyar Honvédség és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságána k
bevonásával további intézkedések történtek, amelyek keretében 101 magasfigyel ő (készül

további 37), továbbá 81 es őbeálló (készül további 37) lett kihelyezve.

A ruházati ellátás fejlesztése érdekében a személyi állomány részére a sajátos szolgálati
feladatok ellátáshoz leginkább alkalmas egyéni véd őeszközök (nyári-téli fejfedő , új típusú ,
csapadék ellen védő öltözet, vízálló lábbeli) beszerzése és fejlesztése folyamatosan történik .

A fentiek alapján a Rendőrség megnövelt létszáma az államhatár őrzésével kapcsolato s
feladatok hatékony ellátása mellett garantálja a magas színvonalú közbiztonság, egyúttal a
lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartását .

Tájékoztatom továbbá, hogy a menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény módosításai

megfelelő jogi keretet biztosítanak ahhoz, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a
menedékkérők számának esetleges növekedése esetén is megfelelően tudja ellátni feladatait.

Budapest, 2016 . szeptember „ Kb "

	

Üdvözlettel :

	

7Dr. íntér Sánc

1051 Budapest, Jozssi Attila utca 2-4 . Telefon : (06 1) 441 1717 Fax . (06 1) 441 1720 E-mai! : miniszlerQhrn gov hu
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BELÜGYMINISZTÉRIU M

DR. PINTÉR SÁNDO R
miniszte r

BM/A_-~a~-k/2016

dr. Molnár Zsolt úr részér e
országgyű lési képviselő

Válasz dr. Tóth Bertalan (MSZP) és dr .
Molnár Zsolt (MSZP) K111845 . számú,
„Ezúttal felkészültek-e egy esetleges újab b
menekülthullám kezelésére?” címen
benyújtott írásbeli kérdésér e

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
135 8

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Ezúttal
felkészültek-e egy esetleges újabb menekülthullám kezelésére?” címmel benyújtott ,
K/11845 . számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A migrációs helyzet alakulását a Rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri, és az
információk elemzése és értékelése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, illet ő leg
indokolt esetben kezdeményezi a más szervek feladatkörébe tartozó döntések meghozatalát .
A Rendőrség folyamatos kockázatelemzést végez a schengeni külső határszakas z
tekintetében, és erre figyelemmel biztosítja az államhatár védelméhez szükséges er őt és
eszközállományt, figyelembe véve a Honvédség és egyéb együttműködő szervek által
biztosított közreműködést .

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a tömeges illegális migráció hosszú ideje tartó elhúzód ó
jelenség, az ország kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzetének szinten tartása szükségess é
tette a Rendőrség személyi állományának megerősítését, így az államhatár védelmével
kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a Kormány jóváhagyta a Rend őrség határőrizeti
feladatokat ellátó állományának 3000 f ővel történő bővítését . A létszámfejlesztéssel —
amelyhez az anyagi-technikai feltételek biztosítottak — kiegészítésre kerül az eddig is a szer b
határszakaszon feladatot ellátó határvadász bevetési állomány .

A Rendőrség kidolgozta azt a logisztikai rendszert is, amely a déli határszakaszon biztosítja a
szakmai tevékenység ellátásának feltételeit . Az állomány megfelel ő elhelyezése, valamint a
pihenéshez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll, továbbá a hozzátartozókka l
történő kapcsolattartás elősegítése érdekében ingyenes Wi-Fi hálózat érhet ő el . Az elhelyezési
körletekben rendelkezésre áll mosodai kapacitás, amely mellett a központi ruhatisztítá s
igénybevételének lehetősége is biztosított .

1051 Budapest, József Attila utca 2-4 Telefon : (06-1) 441 1717 Fax' (06-1) 441 1720 E-mailminiszter@bm .gov .hu
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A magyar–szerb határszakaszon szolgálatot teljesít ő rendőrök részére az időjárás

szélsőségeitől való védelem érdekében 65 katonai sátor, valamint 141 mobil illemhely let t

kihelyezve . A Magyar Honvédség és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságána k

bevonásával további intézkedések történtek, amelyek keretében 101 magasfigyel ő (készül

további 37), továbbá 81 es őbeálló (készül további 37) lett kihelyezve .

A ruházati ellátás fejlesztése érdekében a személyi állomány részére a sajátos szolgálati

feladatok ellátáshoz leginkább alkalmas egyéni véd ő eszközök (nyári-téli fejfedő , új típusú ,

csapadék ellen védő öltözet, vízálló lábbeli) beszerzése és fejlesztése folyamatosan történik .

A fentiek alapján a Rendőrség megnövelt létszáma az államhatár őrzésével kapcsolatos
feladatok hatékony ellátása mellett garantálja a magas színvonalú közbiztonság, egyúttal a
lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartását .

Tájékoztatom továbbá, hogy a menedékjogról szóló 2007 . évi LXXX. törvény módosításai

megfelelő jogi keretet biztosítanak ahhoz, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a
menedékkérők számának esetleges növekedése esetén is megfelel ően tudja ellátni feladatait .

Budapest, 2016 . szeptember „

Üdvözlettel :

Dr. Pintér Sándor

1051 Budapest, József Attila utca 2—4 Telefon (06 1) 441 1717 Fax (06 1) 441 1720 E-n ad miniszter@bm .govhu
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