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kérdésére

Dr. Gyüre Csaba úr részére
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Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Tisztelt Képvisel ő űr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján „Kik laknak
a bicskei menekül/táborban?” címmel benyújtott, 1(112648. számú írásbeli kérdésér e
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Menekülteket Befogadó Állomásá n
(a továbbiakban: „Bicskei Befogadó Állomás”) jelenleg 68 fő menekült, 82 fő oltalmazott és
204 fő menedékkérő jogállású személy tartózkodik.
Azon menedékkérők ügyében, akiknek a kérelmét a menekültügyi hatóság részletes vizsgálat i
eljárásra utalta, a hatóság a menedékjogról szóló 2007, évi LXXX . törvény (a továbbiakban :
„Met.”) és a Met . végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI, 9 .) Kormányrendelet (a továbbiakban :
„Metvhr.”) rendelkezései alapján megvizsgáltatja, hogy a menedékkér ők Magyarország
területén való tartózkodása veszélyezteti-e a nemzetbiztonságot .
A Metvhr. alapján a menedékjog iránti kérelem benyújtásakor a menedékkér ő tartózkodási
helye szerint illetékes járási tisztifőorvos elrendeli a kérelmező szűrővizsgálatának elvégzését,
figyelemmel azon országok járványügyi helyzetére is, amelyeken 'keresztül a menedékkér ő
Magyarországra érkezett, illetve ahonnan származik . A kötelező védőoltások elrendelése az
általános szabályok szerint történik, a háziorvosi ellátás pedig a befogadó állomáso n
biztosított . A menedékkérő betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közü l
térítésmentesen jogosult háziorvosi ellátásra, sürgős szükség által indokolt járó- és
fekvőbeteg, valamint fogászati ellátásokra, kezelésekre, vizsgálatokra, valamint gyógyszerre ,
kötszerre, továbbá terhes gondozásra és szülészeti ellátásra, gyógyászati segédeszközökre,
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betegszállításra. Szeretném hangsúlyozni, hogy eddig az írásbeli kérdésében felvetet t
járványiigyi probléma nem merült fel .
Az idei évben érkezett menedékkérők összlétszáma, az előző évihez képest közel a
tizenkétszeresére emelkedett. Emiatt vált szükségessé, hogy a Bicskei Befogadó Állomáso n
menedékkérő jogállással rendelkező személyek is elhelyezésre kerüljenek. A Bicskei
Befogadó Állomás kapacitása 364 fő , így a jelenlegi 354 fős létszám már nem tekinthető
magas számnak.
A Met, rendelkezései értelmében elő-integrációra a menekiiltként vagy oltalmazottként
elismert személyek esetében kerülhet sor . Az elő-integráció célja az érintettek magya r
társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. Tájékoztatom ugyanakkor Képvisel ő urat ,
hagy a Bicskei Befogadó Állomás a kérelmez ők magas számára tekintettel már ne m
funkcionál kizárólag elő-integrációs központként .
A Bicskén lakó emberek személyi és vagyonbiztonságát a Belügyminisztérium számos eddig i
intézkedésével biztosította és biztosítja a jövőben is . A 2013. július 1-jei hatállyal módosított
idegenrendészeti és menekültügyi szabályok eredményeként jelent ősen visszaesett a
menedékjogi kérelmek száma. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2013 . június 12-én
Intézkedési Tervet készített a Bicskei Befogadó Állomáson és annak környezetében kialakul t
jelenségek kezelésére . Az intézmény környezetében a b űnelkövetés megakadályozását és a
terület lakossága szubjektív biztonságérzetének meg őrzését a Bicskei Rend őrkapitányság erői
biztosítják . A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítésére utalt Készenléti Rend őrség
erői a Bicskei Befogadó Állomás teriiletén napi huszonnégy órában teljesítenek szolgálatot ,
biztosítva ezzel az állandó rendőri jelenlétet. A szolgálatot ellátó rendőri erők naponta
többször ellenőrzik az intézmény területét, valamint visszatérő ellenőrzés alá vonják a
környéken található – a Bicskei Befogadó Állomáson elszállásolt személyek által gyakra n
látogatott – közterületeket, szórakozóhelyeket, bevásárlóközpontokat .

Budapest, 2013 . október „ ~L • "
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