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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: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A volt macedón miniszterelnök is vett letelepedési 
kötvényt?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A múlt héten bizonyossá vált, hogy a saját hazájában 2 év börtönre ítélt volt macedón 
miniszterelnök útlevél nélkül, illegális bevándorlóként Magyarországra jött. Márpedig a bűnözők, a 
terroristák és a kémek általában letelepedési kötvénnyel szoktak Magyarországra jönni. Nincs más 
dolguk, mint hogy kifizetnek közel százmillió forintot valamelyik letelepedési kötvényeket 
közvetítő Fidesz-közeli offshore cégnek és már szabad is az út Magyarországra és az EU-ba, 
ellenőrzés és átvilágítás nélkül. Korábban így jött Magyarországra a 444 és a Direkt36 információi 
szerint Salmo Bazkka is, akit az olasz hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy tagja egy illegális 
migrációból származó pénzek tisztára mosásával foglalkozó nemzetközi bűnszervezetnek. Őt 
szerencsére a Terrorelhárítási Központ végül elfogta, de Önök engedték be az országba. Önök 
letelepedési kötvényt adtak el Szergej Nariskin családjának is, aki történetesen az orosz hírszerzés 
egyik vezetője. De Önök letelepedési kötvényt adtak el az orosz alvilág egyik kulcsfigurájnak, a 
rettegett Dmitrij Boriszovics Pavlovnak is. Sajnos csak két perc áll rendelkezésemre, így nem tudok
minden bűnözőt felsorolni, akikről már kiderült, hogy Önök letelepedési kötvénnyel engedték be az 
országba. A sor azonban hosszú és ebbe beleillik a hivatali visszaélés miatt 2 év börtönre ítélt volt 
macedón miniszterelnök is. A letelepedési kötvénnyel Önök két legyet ütnek egy csapásra: szabad 
mozgást biztosítanak bűnözőknek, terroristáknak és kémeknek, miközben be is szedik tőlük a 
fejenként száz millió forintot. Ha a volt macedón miniszterelnök is vett volna letelepedési kötvényt, 
az megmagyarázná, hogy miért jutott be az országba ilyen könnyen, útlevél nélkül.

Kérdezem ezért Miniszter Urat! A börtönbüntetés elől menekülő volt macedón miniszterelnök is 
vett Önöktől letelepedési kötvényt?



Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. november 16.

Varju László

Demokratikus Koalíció
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