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az Országgyűlés elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Vadai Ágne s
(független) országgyűlési képviselő „Menekültek vagy illegális bevándorlók?” című K/1956 9
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapjá n
a „Menekültek _ vagy illegális bevándorlók?” cím ű, K/19569 számú benyújtott írásbel i
kérdéséré feladatkörömben eljárva az alábbi tájékoztatást adom .

Szeretném az Ön számára is egyértelművé tenni, hogy a kormány politikája évek ót a
változatlan, a kabinet minden lehetséges eszközzel fellép az illegális bevándorlás és az az t
elősegítő javaslatok ellen .

Magyarország egyetlen bevándorlót, egyetlen kvótamigránst sem fogadott be . Sajnáljuk, hogy
ebben is az őszödi beszéd legrosszabb hagyományait folytatják. Szeretnénk felhívni a
figyelmét arra is, hogy a kötelez ő betelepítési kvóta mind a mai napig napirenden van, s őt,
most akarják véglegesíteni annak jogi kereteit (novemberben az Európai Parlament i s
megszavazta) . Erre utal egyértelműen a belga miniszterelnök pár napja tett nyilatkozata is . A
magyar miniszterelnök az uniós fórumokon er őteljesen fellép a kötelező kvóták ellen, erről a
hazai és a nemzetközi sajtó is rendszeresen beszámolt . Sajnáljuk, hogy ez elkerülte a
figyelmét .

Ami az ukrán állampolgárokkal kapcsolatos megjegyzését illeti, csak reméljük, hogy nem a z
Ukrajnában élő magyarokat nevezi ukránnak. Figyelembe véve, hogy Gyurcsány Ferenc
erőteljesen támadta a kett ős állampolgárságot, és az elmúlt id őszakban is egyre több
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magyarellenes nyilatkozatot tett, ez nem lenne meglep ő . Az Ön által említett 1963-as
egyezményt Önök felmondhatták vagy módosíthatták volna kormányzásuk alatt, de ne m
tették . Ez alapjaiban kérdőjelezi meg felvetése hitelességét .

A betelepítési kötvényprogram ügyében a Miniszterelnöki Kabinetirodának nincs hatásköre ,
arról az Országgyűlés Gazdasági bizottsága döntött .

Bevándorlókat betelepíteni csak az ellenzéki pártok akarnak, többek között az Ön pártja is .
Ezért gyűjtöttek aláírást a kvóták mellett, ezért szavazták meg az err ől szóló jogszabály t
Brüsszelben, és ezért támadta Gyurcsány Ferenc megépítését ől kezdve a határvédelm i
kerítést . Ezek a tények alapvetően kérdőjelezik meg felvetéseik hitelességét az orszá g
biztonságával kapcsolatos ügyekben .
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