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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "„Mire költik és mire költötték az adófizetők pénzét a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben”" 

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

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

Orbán Viktor miniszterelnökhöz

„Mire költik és mire költötték az adófizetők pénzét a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzettel összefüggésben”

címmel

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Kormány a 1131/2020. (III. 31.) sz. határozatával jóváhagyta a rendkívüli migrációs nyomás 
kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása 
érdekében a 2019. évi LXXI. törvény (a 2020. évi központi költségvetés) Belügyminisztérium 
fejezet „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” alcím legfeljebb 8.609.100.000 
forint összeggel történő túllépését.

A Kormány a 1146/2020 (IV. 10.) sz. határozatával jóváhagyta – szintén a rendkívüli migrációs 



nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához kapcsolódóan – a 2019. évi 
LXXI. törvény Belügyminisztérium fejezet „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások” alcím további 19 360 300 000 forinttal történő túllépését.

Milyen konkrét feladatok vagy fejlesztési irányok és milyen tervezett kiadási tételek (beszerzések, 
szolgáltatás igénybevételek, építőipari beruházások) indokolják az eredeti előirányzat fenti 
összegekben történő túllépését?

2018. január 1. óta (éves bontásban, 2020.04.15-ig bezárólag) mekkora összegben kötöttek a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő szerződéseket a 316/2015. sz. 
Kormányrendelet 2. §-ában megjelölt ajánlatkérők, a megjelölt Kormányrendelet beszerzési eljárási 
szabályai alapján?

Melyek azok a preferált ügyvédi irodák, vállalkozások, közbeszerzési tanácsadó cégek (a legtöbbet 
foglalkoztatott 5 társaság vagy ügyvédi iroda), amelyek a fenti típusú beszerzések lebonyolításában 
az elmúlt években jellemzően közreműködtek?

Létezik-e olyan nyilvános információs oldal, amely 316/2015. sz. Kormányrendelet hatályba lépése 
óta tartalmazza mindazoknak a szerződéseknek a főbb adatait (szerződés tárgya, -időpontja, 
-összege, szerződéses partnerek) amelyek a Rendelet sajátos eljárási szabályai alapján, mindegyik 
ajánlatkérőre kiterjedően, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben jöttek 
létre? Ha nincs ilyen, a kormányzati működés átláthatósága érdekében nem tartja-e szükségesnek 
ilyen nyilvános információs oldal létrehozását?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. április 16.

Tisztelettel:

Dr. Hadházy 
Ákos
független 
képviselő
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