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Tisztelt Miniszterelnök Úr!  
 
 
  A Győr melletti 1700 lélekszámú Vámosszabadi Község Képviselő-testülete együttesen levél-
ben fordul Önhöz.  

 
Településünk ismert lehet Ön előtt, szeptemberben a szerb és horvát határról több száz busz-

szal sok ezer embert szállítottak ide az ideiglenes Vámosszabadi Befogadó Állomásra. Ez a befogadó 
állomás a 2013-ás árvíz idején került kijelölésre, amikor mindegyikünk az árvíz ellen küzdött. Ön a 
hazánkért, mi a falunkért.  

 
Bár nem értettünk egyet azzal, ahogy és ahol ezt a befogadó állomást a hatóságok kijelölték 

(és amíg volt értelme, tiltakoztunk is ellene), de elfogadtuk, hogy átmenetileg a migráció terheit ne-
künk is viselni kell. Pintér Sándor Belügyminiszter Úrral akkor kötött megállapodás szerint a befogadó 
állomás ideiglenes jelleggel került kijelölésre. Ez több mint két éve volt. 

Ez alatt az idő alatt minden, a Kormány képviselőivel folytatott eddigi tárgyalás alkalmával 
megerősítették képviselőinknek, hogy a befogadó állomás ideiglenes marad és ha a magyarországi 
migrációs helyzet javulása azt lehetővé teszi, a mi községünkben levő tábor az első lesz, amelyet 
bezárnak. 

 
Azóta a migrációs helyzetben sok minden változott, de a Kormány és személy szerint az Ön 

elszántsága, elkötelezettsége az iránt, hogy országunkat megóvja az újkori népvándorlástól, az egész 
folyamatot elviselhetővé tette. Köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek a Magyarországot súj-
tó migrációs nyomás jelentősen enyhült.  

 
Ez a tény, valamint az Ön kitartása a migráció ügyében felbátoríthat minket arra, hogy köz-

benjárását kérjük ennek az ideiglenes (és kis kapacitású) befogadó állomásnak a bezárásához.  
 

Kérésünket alátámasztja az EU által sokat támadott "kerítés" hatékonysága, amely tükröződik 
a hazánkba utóbbi időszakban bejutott illegális bevándorlók számában, a debreceni tábor kapacitá-
sának nélkülözhetőségében.   

 
Ezen tények fényében úgy érezzük, hogy az állammal kötött eredeti megállapodásnak megfe-

lelően mi teljesítettük a vállalásainkat: viseltük a ránk rakott terhet, elfogadtuk a társadalmi teher-
megosztásból ránk eső részt.  



 

Most azonban úgy gondoljuk, hogy a megváltozott hazai migrációs helyzetben az állam is tel-
jesíteni tudja az általa ígértet: a tábor bezárását.  
Nem csak azért, mert ez így tisztességes, hanem azért is, mert az ígéret állam általi teljesítése pozitív 
jelzés lehet az ország más részei felé. Jelzése annak, hogy ha az állam a migrációs terhek ideiglenes 
megosztását kéri egy közösségtől, akkor az valóban ideiglenes lesz. És az ideiglenesség biztos tudata 
minden terhet könnyebben elfogadhatóvá és elviselhetővé tesz.  
  
A fentiek megfontolását kérjük Miniszterelnök Úrtól, és kérjük szíves közbenjárását a tábor bezárá-
sa érdekében. 
 
 
Vámosszabadi település várja Miniszterelnök Úr megtisztelő válaszát. 
 
 

Vámosszabadi, 2015. november 16. 
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