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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással

megküldöm Mesterházy Attila országgyűlési képviselő " Mit tartalmaz az osztrák

államfőnek elküldött Soros-terv?" című, K/12. számú írásbeli kérdésére adot t

válaszomat .
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Mesterházy Attila képviselő űr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztélt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak

alapján írásbeli választ igénylő „Mit tartalmaz az osztrák államfőnek elküldött Soros-terv? ”

című K/12. számú írásbeli kérdésére - Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából - a z

alábbi tájékoztatást adom.

Szijjártó Péter levelében tájékoztatta az osztrák államf őt arról, hogy Soros György

maga használja a terv szót, és részletesen leírja, hogy migránsok millióit akarja behozn i

Európába, majd szétosztani. A Soros-tervben olvasható az is, hogy Soros György fe l

akarja számolni a nemzeti határokat, valamint szerinte az Európai Uniónak jelent ős

összegekkel kell támogatnia a migránsok betelepítését, és ezt az összeget a

tagállamoktól kell elvonni .

A Soros-terv pontjait a csatolmányban olvashatja .

Budapest, 2018. május „

Tisztelettel :

Magyar Levente

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .
E-mail : Levente.Magyai*mfa .gov.hu; Tel : 458-1675



Soros György tervének legfontosabb pontjai hivatkozásokkal :

• 1 millió bevándorló Európába telepítése évente

A milliárdos javaslata szerint „az előre látható jövőben az Európai Uniónak be kell fogadni a
legalább egymillió menedékkér ő t évente.” (Project Syndicate, 2015 .09 .26 .) '

• Állandó, kötelező , és felső létszámkorlát nélküli eljárás a bevándorlók szétosztására

Soros György az alábbiakat írta a bevándorlók szétosztásáról : „ha ez nem lesz egy állandó és
kötelező eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze , fog omlani .” (Financial
Times, 2015 .07.26 .)2

• A határzárak lebontása

Ezzel kapcsolatban a milliárdos kijelentette, hogy „a mi tervünknek a bevándorlók védelme a
célja, és a nemzeti határok jelentik az akadályt .” (Bloomberg Business, 2015 .10.30 .) '

• Az NGO-k legyenek a bevándorlás szponzora i

Soros szerint, „hogy több mint egymillió menekültet és bevándorlót , be tudjon fogadni évente, az
EU-nak mobilizálnia kell a magánszférát — az NGO-kat, egyházi csoportokat és az üzleti világot,— ;
, hogy szponzorként lépjen fel .” (Project Syndicate, 2015 .09.26 .) '

• Pénzügyi támogatás a bevándorlóknak.: .

A milliárdos terve alapján „az EU-nak biztosítania kellene menedékkér őnként évi 15 ezer eurót az
első két évben, hogy fedezze a szállást, az egészségügyi ellátást, az oktatási költségeket - és hogy a
menekültek befogadását vonzóbbá tegye a tagállamoknak .” (Project Syndicate, 2015 .09 .26 .)

• . . .a meglévő uniós források csökkentésével

Soros tavaly június 30-án Brüsszelben azt javasolta, hogy az EU a migrációs válság megoldás a
érdekében csökkentse a mez őgazdasági és kohéziós uniós kiadásokat . (Brüsszel, 2016 .06 .30 .)

' First, the EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future ." George Soros : Rebuilding the
Asylum System (Project Syndicate - 2015.09 .26 .) j s ~p j
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„If they do not become permanent and mandatory features of the common European asylum system, it will fali apart .” George
Soros : By faíling to help refugees Europe fails itself (Financial Times - 2015.07.26 .) htips_//www.ft .egm/contentfbfiy08o88-
3zrz-rie-4iac-asei7dg becff

3 „our plan treats the protection of refugees as the abjective and national borders as the obstacle .” (Bloomberg – 2017 .10 .30. )
l
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4 " Finally, to absorb and integrate more than a million asylum seekers and migrants a year, the EU needs to mobilize the privat e
sector – NGOs, church groups, and businesses – to act as sponsors ." George Soros : Rebuilding the Asylum System (Projec t
Syndicate 2015.09 .26 .) h1tpCxrngjes{tjjgy5{Byl
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5 „The EU should provide G15,000 ($i6,8óo)per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care ,
and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states .” George Soros: Rebuilding the Asylu m
System (Project Syndicate - 2015.09 .26.) httassllwtivw,p
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6 "Finally, l come to the legacy expenditures that have crippled the EU budget . Two items stand out : cohesion policy, with 32% of
expenditures, and agriculture with 38%. These will need to be sharply reduced in the next budget cycle starting in 2021 . " George
Soros (Brüsszel, 2016 .07 .30 .)
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