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Érkezett : 2017 d K T 0 6 .

Írásbeli választ iiénvly kérdcs!,
dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 1012014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i

Balog Zoltán emberi erőforrások miniszteréhez

„Nemzeti konzultáció a letelepedési kötvényprogramról” címmel ,
amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem Miniszter urat, szíveskedjen válaszolni a következő kérdésekre:

1. Az Orbán-kormány nem csak tervezte, de meg is valósította a szervezett bevándorlást
Magyarországra . A letelepedési kötvényprogrammal mára 20 ezer bevándorlónak adot t
élethosszig tartó letelepedési engedélyt hazánkba, csak azért, hogy a Rogán Antal nevéhez i s
köthető off-shore cégek 180 milliárd forintot kaszáljanak . Ezek a cégek nem fizetnek
Magyarországon egyetlen forint adót sem . Ön helyesnek tartja ezt?

2. Míg az Orbán-kormány nem hajlandó 1294 fő esetében csupán menekültügyi eljárást
lefolytatni és milliárdokat költ hazug gyűlöletkampányra, addig 20 ezer olyan ember előtt
nyitotta meg Magyarország kapuit ellenőrizetlenül, akik a kormányzati haveroknak fizettek .
On helyesnek tartja ezt ?

3. Az így beengedett emberek élethosszig tartó letelepedési engedély birtokában szabado n
mozoghatnak Magyarországon és a schengeni-övezetben úgy, hogy már több alkalommal
kiderült, hogy elítélt külföldiek is vásároltak ezzel a programmal magyarországi letelepedést ,
mindössze 300 ezer euróért. Ön helyesnek tartja ezt?

4. Érdemi biztonsági ellenőrzés hiányában nem csak korábban elítélt külföldiek jöhetnek minden
akadály nélkül Magyarországra, de ellenérdekelt titkosszolgálatok is betelepíthették az
embereiket . On helyesnek tartja ezt?

5. A magyar embereket nem kérdezte meg a kormány arról, hogy akarják-e, hogy a letelepedés i
kötvényprogrammal a kormány eladja a biztonságukat . Az Orbán-kormány a saját zsebére, az
emberek feje fölött döntött erről, kockára téve Magyarország szuverenitását. On helyesnek
tartja ezt?

1



6. A letelepedési kötvényprogram 2016 végéig 1,2 milliárd forintos veszteséget okozott a
magyar államnak, ami mára közel 13 milliárd forintot tesz ki . Ön helyesnek tartja ezt?

7. A legtöbb letelepedési kőtvényt a Rogán Antalhoz nevéhez is köthető off-shore cég jegyezte
le, összesen 140 milliárd forint hasznot zsebeit be. Ez az a cég, melynek közvetett tulajdonosi
cégeit mindössze egy nappal azelőtt jegyeztették be egy adóparadicsomban, hogy Rogán
Antal benyújtotta a törvényjavaslatot az országgy űlésnek. További mindössze egy hét alatt
három ilyen cég is alakult, melyek részt vettek a letelepedési kötvény értékesítésében . Ön
helyesnek tartja ezt?

Budapest, 2017. október „ 6 „

Demeter Márta
országgyű lési képviselő
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