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Tisztelt Elnök Úr !

„Minek köszönhető, hogy Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb országává vált? ”
címmel az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II .24.) OGY határozat 124 . §
(1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nem is olyan régen derült rá fény, hogy hazánkat választották a világ 15 . legbiztonságosab b

országává egy nemzetközi kutatás során . A felmérés szerint számos nagyhatalmat utasítottunk

magunk mögé, amire azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk pártállástó l

függetlenül. Minek köszönhető azonban, hogy hazánkban ez a kérdés évrő l-évre

hangsúlyosabb szerepet kap és hatékonyan tudunk tenni a magyar emberek biztonság a

érdekében? Ahogy hazánkat, úgy Európát is egy évek óta tartó migrációs hullám ostromolja ,

aminek komoly biztonságpolitikai kockázatait Európában els őként a magyar Kormány ismert e

fel . Nem volt idő mire várni, hiszen azonnal szükség volt egy jól átgondolt és hatékony

migrációs politikára, amely nem sérti a ténylegesen védelemre szorulók jogait, de meggátolj a

az illegális határátlépők koordinálatlan beáramlását . Ennek egyik eszközeként került

rekordidő alatt felépítésre a déli határvidékünk biztonságát szavatoló határzár, amelyne k

eredményeit a kezdeti kritikus hangok után, egyre többen ismerik el Európa szerte . Ez

azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy eredményesen tudjuk megvédeni Magyarország és a

Schengeni-övezet határait.

A Kormány egyértelm ű célkitűzésének köszönhetően, mely szerint hazánk Európa egyik

legbiztonságosabb országává kell váljon, kiemelt infrastrukturális és személyi fejlesztése k

történtek a rendvédelem területén . Néhány év alatt 6500 fővel emelkedett a rendőrség



személyi állománya és jelentős mértékben fiatalodott a gépjármű- és eszközpark is ,

köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek . A kemény munka azonban meghozta gyümölcsét,

hiszen eredményesen tudtuk megvédeni déli határvidékünket, azzal párhuzamosan, hogy

közben a belső biztonság is folyamatosan javult . 7 év alatt 430.000-ről 215.000-re csökkent a

bűncselekmények száma .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az mindenki számára sejthető , hogy a Kormány határozott és tudatos biztonságpolitika i

intézkedései nélkül ma nem büszkélkedhetnénk ezzel az elismerésre méltó helyezéssel . Az,

hogy Magyarországon nincs terrorfenyegetettség, stabil és jól képzett rendvédelm i

állománnyal rendelkezünk, valamint migrációs politikánk is sikerrel jár most már hosszú évek

óta, mind a Kormány eltökélt céljainak köszönhet ő , mely szerint a magyar emberek

biztonsága az első .

Tisztelt Miniszter Úr!

A kérdés azonban mindenkiben ott rejtőzik: hogyan tudtunk olyan nagy és nemzetközile g

elismert országokat magunk mögé utasítani, mint Németország, Franciaország, Svédország ,

vagy éppen az Egyesült Királyság és hogyan tudjuk ezen el őkelő helyezésünket továbbra i s

megtartani, vagy akár javítani úgy, hogy közben az Európai Unió migrációs politikája növeli a

kontinens biztonsági kockázatát?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2018 . június 1 .
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