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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: "Csak a választások napján lehet fél napnál rövidebb 
idő alatt átkelni az ukrán-magyar határon?"

Tisztelt Miniszter úr!

Az elmúlt évek során a Jobbik számos alkalommal jelezte, hogy számunkra elfogadhatatlan az, ha 
kárpátaljai magyar honfitársainknak órákon keresztül kell várniuk arra, hogy átkelhessenek az 
ukrán-magyar határon. A határátkelés érthetetlen lassúsága ugyanis a Kelet-Ukrajnában évek óta 
dühöngő véres polgárháború, valamint az azzal összefüggő kényszersorozások miatt kárpátaljai 
magyarok életét is veszélybe sodorhatja, ezért össznemzeti érdek, hogy 21. századi viszonyokat, 
biztonságos, ám gyors határátkelést tegyünk lehetővé a magyar-ukrán határszakaszon is.

Felelős, nemzeti pártként tisztában vagyunk azzal, hogy előrehaladott tárgyalások folynak további 
határátkelők megnyitása kapcsán, illetve azt is tudjuk, hogy e folyamat akadályát legtöbbször nem a
magyar fél jelenti, hisz Budapest adott esetben akár e határátkelők felépítésének anyagi vonzatát is 
hajlandó - nagyon helyesen - átvállalni. Ugyanakkor kárpátaljai honfitársaink arról tájékoztatottak 
bennünket, hogy a mostani, esetenként 6-8-10 órán át tartó várakozási idő oka legtöbbször nem az 
ukrán, hanem a magyar félnél keresendő. Amellett ugyanis, hogy az informatikai rendszer vagy a 
magyar vagy az ukrán oldalon rendszeresen összeomlik, olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy a 
magyar oldalon szolgálatot teljesítő határrendészek egyszerűen nem hajlandóak többet és 
gyorsabban dolgozni azért a megalázóan alacsony bérért, amit kapnak. Emiatt sokan ráérősen, 
durva stílusban végzik munkájukat elviselhetetlen hosszúságúra nyújtva ezzel a várakozási időt.

Ezzel szemben a magyarországi választások idején látványosan felgyorsul a határátkelés folyamata:
egy ötszemélyes autó átvizsgálásása, amely máskor negyed órát is igénybe vehet, egy perc alatt 
lezajlik.



Mindezek alapján kérdezem a tisztelt Miniszter urat:

- Miért tapasztalhatóak rendszeresen 6-8-10 órás várakozási idők az ukrán-magyar határon?

- Hogyan kívánják javítani az informatikai rendszer meglehetősen gyakran jelentkező problémáit? 
Együttműködnek-e ezzel kapcsolatban az ukrán hatóságokkal?

- Mikor kívánják emelni a határon szolgálatot teljesítők bérét annak érdekében, hogy a szakma 
vonzóvá, a munka pedig hatékonyabbá válhasson?

- Hogyan kívánják hatékony és gyors munkavégzésre ösztönözni az ukrán-magyar határ magyar 
oldalán szolgálatot teljesítőket, hogy többé a magyar fél hibájából egyetlen kárpátaljai magyarnak 
se kelljen elviselhetetlenül hosszan várakoznia?

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
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