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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért bánnak embertelenül a menekültekkel?" 

A Helsinki Bizottság közleménye arról tájékoztat, hogy a magyar hatóságok több alkalommal 
megtagadták az élelmet a tranzitzónában tartózkodó menekültektől. A legutóbbi eset arról számol 
be, hogy egy anya és fia nem kapott ételt napokon keresztül, mivel a fiú nem volt kiskorú. A magyar
hatóságok arra hivatkoznak, hogy az első fokon elutasított, eljárás alatt álló menekülteknek az 
ellátásáról nem köteles a hatóság gondoskodni. Ilyen esetek miatt az Európai Bíróság már 10 
alkalommal elmarasztalta Magyarországot, nyilvánvaló tehát a jogsértés.

Magyarra fordítva: Magyarországon a hivatalos álláspont szerint különbséget lehet tenni, sőt, 
különbséget kell tenni éhes ember és éhes ember között. Teljes mértékben belefér az elképzelésekbe
emberek napokon át tartó éheztetése. A tranzitzóna nem luxusszálló, és az ott tartózkodó emberek 
nem jókedvükben vannak ott. Tudjuk, hogy a kormány gazdasági bevándorlónak minősítene 
minden egyes, háború elől menekülőt, és szereti az ország lakosságát migránshordákkal riogatni, a 
valóság azonban megmutatja, hogy ha akadnak is gazdasági bevándorlók, akik egy jobb élet 
reményében keltek útra, a túlnyomó többség mégis olyan, szerencsétlen férfi, nő és gyermek, akik 
háború és halál elől menekülnek, onnan, ahol már otthonuk sincs. Azzal a ténnyel szemben is 
közömbös marad a kormány, mi szerint a nálunk menedékjogot kérők nem kívánnak 
Magyarországon letelepedni, céljuk egy másik, európai ország.

Bárhogy legyen is, kiszolgáltatott helyzetben lévőktől ételt megtagadni embertelenség.

Amikor a menekültek hazánkba érkeznek, először a tranzitzónába kerülnek, itt kell tartózkodniuk 
addig, amíg menekültkérelmüket el nem bírálják. Ha elutasító választ kapnak, két választásuk van: 
vagy elhagyják az országot, vagy fellebbeznek a döntés ellen, ebben az esetben a tranzitzónában 
kell maradniuk. Viszont ekkor már nem köteles a hatóság gondoskodni az ellátásukról, vagyis arra 
kényszerítik ezeket az embereket, hogy vállalják az éhezést, hiszen önmaguk sem tudnak 



gondoskodni az élelmükről, mivel a tranzitzónában nincsenek boltok, az gyakorlatilag egy börtön – 
ártatlanoknak. A hatóság olyan patthelyzetbe kényszeríti ezeket az embereket, ahol nincs élhető 
választási lehetőségük.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Miért játszanak kiszolgáltatott emberek életével? 

Mikor kíván a kormány véget vetni a gyűlölethadjáratnak? 

Mivel magyarázzák a nyilvánvaló embertelenséget? 

Ki és milyen hatáskörben dönt arról, ki ehet a tranzitzónában lévő menekültek közül, és ki nem? 

Várom válaszát.

Budapest, 2019. április 11.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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