
Hegedűs Lorántné
országgyűlési képviselő

~, ,. ..

	

Alvatale

Irom nyszar j .. ‘«-k t9

Érkezett 2015 NOV 190

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a
Miniszterelnökhöz

„Mikor utasítják ki hazánkból Soros Györgyöt és ügynökeit? ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

„A civil társadalomnak nyújtott támogatás nemzetbiztonsági kérdés” – tudhatjuk Obam a
amerikai elnökt ő l . Ennek az állításnak az igazságával akkor szembesülhetünk csak igazán ,
amikor egyes magyarországi jogvédő szervezetek tevékenységét vizsgáljuk .

A migránsválság kell ős közepén megdöbbenéssel értesülhettünk arról a hírről, miszerint
hazánkban is működő , kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkez ő szervezetek pénzelték azt a
migráns útikalauzt, amely tele van a legjobb útvonalakat ábrázoló térképekkel, egyes támogató k
címeivel, telefonszámaival, jogi tanácsokkal . Ennek segítségével migránsok százezrei juthattak
– akár a hatóságokat kikerülve is – az Európai Unióba .

Elgondolkodtató ezzel összefüggésben az, miszerint biztonságpolitikai szakért ők egybehangzó
állítása szerint egyértelmű , hogy a migráns-cunami hátterében katonai, titkosszolgálat i
logisztika áll . Ahogy azt az egyik illetékes is megfogalmazta : „tudatosan megtervezett ,
felépített rendszerrel állunk szemben, amelybe mindenki, még az utolsó ember is be va n
csatornázva” . Mindez összességében jelentősen növeli a terrorfenyegetettséget Európa szerte ,
amint azt a november 13-i párizsi tragikus kimenetelű támadássorozat is bizonyította .

Ha megvizsgáljuk, mely szervezetek állnak a migráns-cunami támogatásának hátterében ,
megütközéssel szembesülhetünk több, a magyarországi közéletben is jelent ős befolyással bíró ,
szélsőséges csoporttal, így többek között a TASZ vagy a Magyar Helsinki Bizottság nevével is .
Ezzel szoros kapcsolatban álló – és sajnos egyáltalában nem meglepő – tény, hogy mindegyi k
ilyen tevékenységű szervezet nagylelkű támogatója, hogy azt ne mondjuk, fenntartója Soro s
György.



Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Soros Györgyről a mértékadó külföldi sajtó csak mint pénzügyi terroristáról beszél, ak i
számtalan állam belügyeibe avatkozott már be destruktív módon. Így például az EU tagállamai
által is aláírt II . Baseli Egyezmény szerint tiltott devizaügyletekkel jelentős károkat okozott
egyes országokban, ahol kifejezett célja volt a politikai berendezkedés destabilizálása. Máshol ,
álcivil szervezeteken keresztül a lakosságot utcai zavargásokra uszítva próbált megdönten i
helyi társadalmi rendszereket — ahogy ez történt több környező országban is . Ezért is van Soro s
György ellen elfogató parancs a világ több államában, de, mint tudjuk, az európai Interpol i s
vörösriasztást adott ki ellene .

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Magyarország belbiztonságának a fentiek értelmében vett tudato s
kockáztatását Ön is „összeesküvésnek”, „árulásnak” min ősítette egy nemrégiben megtartott
konferencián. A párizsi terrortámadások után különösen is fontossá vált a következetes fellépés
minden, hazánk biztonságát veszélyeztet ő tényező ellen .

Kérdezem tehát, meddig folytathatja ámokfutását Soros György Magyarországon . Mikor
lesznek az általa pénzelt szervezetek átvilágítva és nemzetbiztonsági kockázattá min ősítve?
Mikor utasítják ki hazánkból Soros Györgyöt és ügynökeit ?

Várom érdemi válaszát .

Budapest, 2015 . november 19 .

Tisztelettel :

Hegedűs orántné
Jobbik
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