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Irásbeli kérdés

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

"Mibó1 akarnak fizetni a bevándorlóiknak? "címmel.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Önök öt évvel ezelőtt indították el a letelepedési kötvényprogramot, amivel több, mint
húszezer ember érkezett Magyarországra Kínából, Oroszországból, Észak-Afrikából és
számos arab országból. Ezek az emberek nem háború vagy üldöztetés elől menekültek,
befogadásukra sem emberiességi megfontolások, sem nemzetközi egyezmények nem
kötelezték Magyarországot. Ők azonban éltek a Fidesz letelepedési kötvénye által fölkínált
lehetőséggel, hogy mintegy 90 millió forintnak megfelelő euró busás hozamra történő
kölcsönzése ellenében családostul szabad beutazási és letelepedési engedélyt szerezhetnek
Magyarországra és ezzel az EU-ba. Bár a kötvényeken nem a magyar állam keresett, hanem a
Rogán Antal kijelölte offshore cégek, most a költségvetésnek kell 35 milliárd forintot
kifizetnie kötvényhozamként az így betelepítetteknek. Csak összehasonlításként: ebből az
összegből ki lehetne fizetni annak az adósságának a felét, amit mindközönségesen csak
kórházi adósságnak szoktak nevezni, holott azt az adósságot a magyar kormány halmozta föl
azzal, hogy nem finanszírozza az egészségügyi beavatkozások tényleges költségeit, és
hárította át a kórházakra.

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat:

1. Miből fogják kifizetni az elmúlt években betelepített bevándorlók kötvényhozamait?
2. Szerepel-e erre fedezet a költségvetésben, és ha igen, melyik soron?
3. Mennyi pénzt vontak el önök a bevándorlók hozamaira a családtámogatásoktól, az

oktatástól és az egészségügytől?
4. Milyen összegű tőke után fizetjük ezt a hozamot?



5. Hogyan aránylik ez a hozam az elmúlt öt évben a világpiacon Magyarország számára
elérhető hitelek kamatához?

6. Jól értem-e, hogy a magyar kormány a világpiacon elérhetőnél jóval drágábban vett
föl hitelt a letelepedni kívánóktól, de ez a madzagra kent méz még nem volt elég,
ezért bónuszként korlátlan európai letelepedést is fölkínált nekik és családjuknak?

7. Fogalmazhatjuk-e ezt úgy is, hogy az évek óta teli szájjal migránsozó kormánypárt jó
drágán bérelt föl bevándorlókat, hogy betelepíthesse őket az országba?

8. Kifizetik-e a letelepedési kötvényük hozamait azoknak is, akikről azóta kiderült, hogy
nemzetközi bűncselekményekben vagy terrorizmus támogatásában érintettek?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018.július 16.
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