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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogy jött át az illegális bevándorló a határon?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A határ a csillagos ég, ahogy szokták mondani, ez nagyjából kifejezi, hogy Önök mennyi közpénzt 
költöttek a határkerítésre. Önök elköltöttek tízmilliárdokat határvédelemre. Önök kihirdették a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Önök 3 éve másról sem hajlandóak beszélni, mint a 
nagy határvédelmi hőstetteikről. És lám, most jött egy elítélt bűnöző, egy igazi bűnöző, akit a 
hazájában 2 év börtönre ítéltek és mint kés a vajon, úgy jutott be az országba. Biztonságos 
származási országból, biztonságos harmadik országon áthaladva, útlevél nélkül, illegális 
migránsként. Nem állította meg a határkerítés, nem állította meg a tömeges bevándorlás miatt 
kihirdetett válsághelyzet, nem állította meg senki és semmi. Ő nem látta még a tranzitzónát sem, 
ahol Önök háború elől menekülőket éheztetnek. Nem, ő egyből egy budapesti luxusszállodában 
szállt meg, illegális bevándorlóként.

Nincs még olyan európai ország, amely menedéket adna egy saját népét meglopó, elítélt volt 
miniszterelnököknek. Európai kormány nem bújtat bűnözőket, pláne nem engedi be őket illegális 
bevándorlóként. Ilyet csak keleti diktatúrák, orosz bábállamok és banánköztársaságok csinálnak, 
nem Európa. Mi, európai magyarok egyre türelmetlenebbül várjuk a válaszokat, a felelősöket és a 
következményeket!

Kérdezem hát Miniszter Urat! Hogy jött át az illegális bevándorló a határon? Hol lépte át a határt és
hogyan? Határátkelőn jött be? Hogyan? Tévedtek a határőrök vagy utasítást kaptak az 
embercsempész-kormánytól? Vagy a zöldhatáron át jött be? Hogyan? Minek van akkor a 
csodakerítésük, ha egyetlen embert sem tud feltartóztatni? Az elítélt bűnöző miért nem a 
tranzitzónában kötött ki? Oda csak ártatlanok kerülnek? Aki igazolja, hogy elítélt bűnöző, az 



bejöhet? Mi ez az átjáróház a határnál, Miniszter Úr? Világosítson fel minket!

Budapest, 2018. november 15.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció

1


