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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: "Mi az igazság a Martonfai befogadótábor kapcsán? IV.
– Döntésképtelen a kormány?" 

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Ez alkalommal negyedszer fordulok Önhöz a Martonfai befogadótábor kapcsán, mert ez idáig a 
kérdéseimre adott válaszokból levezethető cselekvés (a kormánydöntés felülvizsgálata) nem történt 
meg. A tényállás továbbra is adott: a 212/2015. (VII. 31.) kormányrendelet jelenleg is hatályban van,
ami azt sejteti, hogy a kormány tervezi egy ideiglenes befogadótábor létesítését Martonfán.

Első alkalommal, 2018. június 20-án fordultam Önhöz K/651. számú írásbeli kérdésemmel, amelyre
azt a választ kaptam, hogy:

„A Kormány a migrációs helyzet függvényében dönt a befogadó intézmények megnyitásáról vagy 
megszüntetéséről. A kérdésben említett jogszabály felülvizsgálata folyamatban van.”

Mivel semmilyen látható előrelépés nem történt és a kormányrendelet továbbra is hatályban maradt,
ezért 2019. március 29-én K/5558. számú kérdésemben ismételten tettem egy próbát. A válasz, amit 
kaptam ekkor sem volt kielégítő:

„(…) 212/2015. (VII.31.) Korm. rendelet felülvizsgálatát a migrációs helyzet értékelésével együtt 
még az első félévben áttekintjük.”

A Belügyminiszter úrtól kapott válasz óta már nem csupán az első, de kishíján a második félév is 
letelt, ezért tettem még egy próbát és K/6574. számon harmadik alkalommal is rákérdeztem, hogy 
mi a kormány terve az említett rendelettel és kell-e tartaniuk a Martonfán és környékén élőknek 
attól, hogy ideiglenes befogadó tábort építenek a faluban. Ebből, a harmadik válaszból is csupán 
annyit tudhattam meg, hogy igen lassan őrölnek a bürokrácia malmai az országban, ha arról van 
szó, hogy a Kormánynak felül kell vizsgálnia egy korábbi döntését:



„Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII.31.) 
Korm. rendelet felülvizsgálata még folyamatban van.”

Kérdésem a Belügyminiszter úrhoz:

Mikor lesz eredménye az Ön által említett „felülvizsgálatnak”, amely már hosszú ideje folyamatban
van, és mikor vonja vissza a kormány a 212/2015. (VII. 31.) kormányrendeletet?

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel,

Dr. Keresztes László Lóránt,

országgyűlési képviselő
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