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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Pontosan hány fő , és mely országokból érkező személyek jutottak be hazánkba a Rogá n
Antalhoz köthető letelepedési kötvény-biznisz eredményeként? ”

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Associated Press (AP) hírügynökség összeállítása szerint az el őkelő negyedik helyen (az
Egyesült Államok, Kanada és Portugália mögött) vagyunk azon a listán, amelyen azok a z
államok vannak, amelyek az utóbbi tíz évben a legtöbb letelepedési engedélyt adták ki kína i
befektetőknek és családjuknak . A dobogóra csak azért nem sikerült felkúsznunk, mert a
Rogán Antal nevével szorosan összefonódott program csak 2013 nyarán indult .

A kínaiak mellett persze szép számmal érkezhettek azokból a térségekb ő l is hazánkba, ahol a
vallási fundamentalizmus naponta követeli ártatlanok életét . Tekintettel arra, hogy az
érvénytelen népszavazás résztvev ő inek 98%-a határozottan állást foglalt abban a tekintetben,
hogy nem kérnek sem szegény, sem gazdag idegenek betelepítéséb ől, nem szeretnék sem
szegény, sem gazdag terroristák Magyarországra érkezését, meglehetősen felelőtlen és a
választópolgárok akaratával összeegyeztethetetlen volt a kötvények értékesítése .

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II .
törvény 28. § (3)-(4) bekezdései alapján 2017 . március 31-ig hány fő kapott tartózkodási és
letelepedési engedélyt? Ezen személyek (tételesen feltüntetve az ország mellett a ponto s
számadatot is) mely országokból érkeztek?



Tisztelt Miniszter Úr !

Hazánkban gomba módra szaporodnak azok a vállalkozások (jellemzően a vendéglátás és a
kereskedelem területén), amelyek tulajdonosai és jellemzően az alkalmazottai is éppen olyan
országokból, olyan kulturális közegből érkeztek, amelyekben az Open Doors keresztény
emberi jogi szervezet szerint fokozott a keresztények üldözése, és amely országokban a
diszkrimináció és a fizikai er őszak bevett eszközöknek számítanak a keresztényekke l
szemben. Nem tudom, hogy ez a letelepedési kötvény-biznisszel összefüggésben történik,
vagy attól függetlenül, de tény, hogy az elmúlt években felgyorsult ez a folyamat. Azt pedig
még a legkeményebb, átmulatott ibiziai éjszakákat követően sem adta kormányzat i
megmondóember senki szájába, hogy például a letelepedési kötvények vásárlói a
keresztényüldözések elszenved ő i közül kerülnének ki .

Jó lenne végre tisztán látni, hogy a letelepedési kötvény-biznisz kapcsán honnan, milye n
kulturális közegből (tehát kérném szépen pontosan felsorolva, hogy mely országokból) é s
pontosan mennyien érkeztek hazánkba !

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . május 25 .

Tisztelettel :

Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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