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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

intézni a belügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Tervez-e a Kormány a magyar határátkelőkhöz online is követhető webkamerákat

telepíteni? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

2017. április 24-én azzal kapcsolatban szólaltam fel az Országgy űlésben, hogy az

április 7-én életbe lépett új schengeni határellen őrzési kódex miatti fokozott ellenőrzésből és a

kivezényelt határrendészek elégtelen számából kifolyólag kilométeres sorok alakultak k i

hazánk szinte összes határátkelőjénél . E súlyos és különösen a rendszeresen Magyarországra ,

illetve onnan hazajáró külhoni magyarságot alapvetően érintő probléma húsvét tájékán

tetőzött sokak ünnepét téve ezzel tönkre . Ráadásul bizonyára Ön is pontosan tudja, hogy a

Kárpátaljáról Magyarországra való gyors határátkelés több szempontból is életet menthet, his z

szakszerű és anyanyelvű orvosi ellátást vagy egy katonai behívó kézbesítésének

megakadályozását jelentheti .

Kérdésemre, hogy mikor kívánnak érdemben intézkedni a kialakult helyzettel

kapcsolatban Pogácsás Tibor államtitkár úr azt válaszolta, hogy horvát és szerb viszonylatban



a szisztematikus ellenőrzést már felfüggesztették, a kormány pedig a határátkelés

gördülékenyebbé tétele érdekében „nyitott arra, hogy az ehhez szükséges technika i

fejlesztéseket megtegyük . ”

Amellett, hogy a Jobbik természetesen a határátkelés gyorsítását tartja els ődlegesnek

különösen Kárpátalja viszonylatában, ahol ez a többi határszakasznál is sokkal hosszabb

időbe telik, felszólalásom után több felvetés is érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hog y

miként lehetne javítani a határátkelés tervezésének lehetőségeit . A határon várakozni ugyani s

senki számára nem kecsegtető program, különösen nem az például állapotos hölgyeknek vag y

kisgyermekes családoknak.

Többen azt javasolták, hogy – egyeztetve a környező országok illetékes szerveivel –

minden határátkelő magyar és szomszédos ország fel őli oldalára telepítsen online is nézhető
webkamerákat a Kormány. Ezek képét pedig az illetékes szervek weboldalán keresztül tegy e

bárki számára elérhetővé, mellette pedig tüntesse fel a várakozási idő várható tartamát is .

Ezáltal jobban tervezhetővé és kiegyensúlyozottabbá válhatna a határátkelés, hisz mindenki

időben értesülhetne arról, hogy amely határátkel ők felé érdemes és mely határátkelők felé

nem érdemes elindulnia .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Mely határátkelők forgalmát lehetne webkamerán keresztül figyelemmel k ővetni?

Tervez-e a Kormány a magyar határátkeló7chöz online is követhető webkamerákat

telepíteni?

Mikorra várható a határátkelési idő jelentős csökkentése, különösen Kárpátalja

viszonylatában ?

Budapest, 2017. május 23 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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