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Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani miniszterelnök úrnak

"Menekültek vagy illegális bevándorlók? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Ön és kormánya csaknem 50 ezer „migránst” fogadott be az elmúlt években, ami az EU
által megszabott kvóta 36-szorosa. Eközben szabadságharcnak nevezett kommunikációs
hadjáratot folytattak az Európai Tanács kvótadöntése ellen, amit a Tanács tagjaként ön i s
megszavazott . Megpróbálták népszavazással, az alaptörvény módosításával és az Európai
Bírósághoz fordulva is kivédeni az ebből eredő kötelezettségeiket — mindhárommal kudarco t
vallottak . Tízmilliárdokat költöttek el egy hazug kampányra, ami félelemmel és gy űlölettel
mérgezte meg a közbeszédet, a közgondolkodást, egész Magyarországot .

Az 50 ezer fő közül mintegy húszezren jöttek letelepedési kötvénnyel . Ezt az önök által
elfogadott törvény tette lehetővé. Jól jártak vele azok, akik így szabad bejárást kaptak a z
Európai Unióba, és jól jártak az ön pártjához kötődő oligarchák, akik elképeszt ő összegekhez
jutottak a kötvények forgalmazására monopóliumot kapott offshore cégek jutalékaiból . Csak
mi, adófizetők jártunk vele rosszul, mert e kötvényekre a költségvetés a piacinál jóval magasab b
kamatot fizet . További 26 ezren érkeztek az ukrán nyugdíjmigráció keretében, akik egy rég i
egyezmény értelmében akár 2-300 ezer forintos nyugdíjat is kaphatnak Magyarországon, ha it t
állandó lakcímet létesítenek . Ezt az egyezményt a Bajnai kormány el őkészítette fölmondásra,
de önök kormányra kerülve nem mondták fől, viszont attól kezdve látványosan megnőtt az
egyezmény alapján magyar nyugdíjat igényl ők száma. Végül tavaly beengedtek 1300
menekültet is, holott három éven át sulykolták, hogy a menekültekkel terroristákat ,
erőszaktevőket és a keresztény civilizációt leromboló iszlám fundamentalistákat fogadnánk be .
Ehhez képest az 1300 menekült jelenlétét észre sem vette az ország : itt éltek velünk, míg nagy
részük tovább nem ment, de sem terrorcselekményr ől, sem menekültek által elkövetett nemi
erőszakról nem kaptunk hírt .

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

1 . Mekkora kiadást jelentett eddig a költségvetésnek a letelepedési kötvények utá n
fizetett kamat?
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2. Miért mulasztották el 2010-ben fölmondani az 1963-ban hatályba lépett magyar -
szovjet egyezményt, ami az ukrán nyugdíjmigráció jogi alapja ?

3. Folytattak-e a kormányhivatalok vizsgálatot a tekintetben, hogy az ukrán
határhoz közeli településeken álló épületek fizikailag alkalmasak-e annyi embe r
befogadására, ahány ukrán nyugdíjigényl ő egyikbe-másikba állandó lakosként
be van jelentve?

4. Ha nem, miért nem ?
5. Van-e különbség ön szerint a „menekült” és az „illegális bevándorló” között ?
6. Ha nincs, miért próbálnak köztük mégis különbséget tenni azóta, hogy egy

elszólás nyomán kiderült: beengedtek 1300 menekültet ?
7. Ha van, miért kampányoltak önök három éven át az Európai Tanács

kvótadöntése ellen azzal, hogy az EU illegális bevándorlókat akar betelepíten i
Magyarországra? Miért bélyegeztek mindenkit migráns-simogatónak, Soros -
bérencnek és hazaárulónak, aki erre a különbségre rámutatott ?

8. Miért helyeselte ön, hogy az őcsényi polgárok erőszakkal tartottak távol a
településtő l néhány olyan családot, akiknek önök adtak menekült státuszt, és
akik néhány hétre nyaralni mentek volna egy ottani, szívességb ől átengedett
üdülőbe?

9. Úgy gondolja-e, hogy az önök elmúlt három évben folytatott kommunikációj a
csökkentette a migrációhoz kapcsolódó előítéleteket?

10.Ha nem, mi okozta az önök kormányának 180 fokos fordulatát a 2013 . október
4-én meghirdetett migrációs stratégájukhoz képest, amelynek sarkalatos pontj a
volt „hatékony kommunikációval elősegíteni, hogy a társadalom tagjai hiteles
információhoz jussanak a migrációs folyamatokról, és ezáltal csökkenjenek az e
folyamathoz kapcsolódó előítéletek” ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2018 . január 24 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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