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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Hadházy Ákos

(LMP) országgyűlési képviselő „Érte-e politikai befolyás, amíg Soros ösztöndíjas volt, é s

jelentette-e, miniszterelnök úr?” című, K/14732. számú írásbeli választ igénylő kérdésére

adott válaszomat .

Budapest, 2017 . április 1'1' .
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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján a

„Érte-e politikai befolyás, amíg Soros ösztöndíjas volt, és jelentette-e, miniszterelnök úr?” cím ű ,

K/14732 . számon benyújtott írásbeli kérdésére feladatkörömben eljárva az alábbi tájékoztatást

adom.

Fontosnak tartom egyértelművé tenni, hogy az Oxfordi Egyetemet nem Soros György alapította .

Soros György üzletember-spekuláns Európa szerte olyan aktivistacsoportokat támogat, akik tere t

engednének a bevándorlásnak . Tudomásul vesszük, ha ő és követő i lehetőséget látnak a millió s

nagyságrendű bevándorlásban, de senki sem kényszerítheti a magyarokat arra, hogy ezt

elfogadják. Fő leg úgy nem, hogy az említett aktivistacsoportok feljelentései nyomán a számlát

majd a magyar állampolgárok állják .

Többször elmondtuk már, most is megtesszük : az illegális bevándorlás súlyos biztonsági ,

kulturális és gazdasági kockázatot jelent, ezért a kormány minden eszközzel fellép ellene .

Szeretném az Ön számára is egyértelművé tenni, hogy ez a törekvés a nemzeti érdekeken alapul ,

és teljesen független attól, hogy ki milyen ösztöndíjat kapott korábban .

Budapest, 2017 . április
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