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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ ieénYlő kérdés ?

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI.
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY
határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani Rogán Antalhoz a miniszterelnök
kabinetfönökéhez, mint a Kormány általános politikai koordinációért felel ős tagjához

„Nem tartja-e visszatetszőnek összeesküvés-elméletekről nemzeti konzultációt tartani, miközben a
letelepedési kötvényekkel több tízezer migránst telepítenek Magyarországra? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr ?

Már folyamatban van a „Soros-tervrő l” szóló nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása .

Eközben a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a "Soros-terv" csak a Fidesz
PR-kommunikációjában létezik . Semmilyen konkrét adat sem utal rá, hogy létezne a Soros György álta l
szervezett összeesküvés „illegális migránsok” Magyarországra telepítésére .

Ugyanakkor egy szervezett betelepítési program valóban létezik Magyarországon . Úgy hívják letelepedés i
kötvényprogram. Ennek törvényi alapját a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló 2007 . évi II . törvény azon módosítása teremtette meg, amit ön terjesztett a z
Országgyűlés elé. Később a Gazdasági bizottság elnökeként ugyancsak Ön egyengette a program m űködését .
Ugyan jelenleg éppen nem bocsát kí Letelepedési Magyar Államkötvényt az Allamadósság Kezel ő Központ ,
azonban az értékesítések újraindítására bármikor lehetősége van a máig hatályos törvényi felhatalmaz.4 s
alapján .

Kérdezem Miniszter Urat, mint a Kormány általános politikai koordinációért felel ős tagját, hogy nem tartja-
e visszatetsz őnek összeesküvés-elméletekről nemzeti konzultációt tartani, miközben a letelepedés i
kötvényekkel több tízezer migránst telepítenek Magyarországra? Hajlandó-e a Kormány véget vetni a
letelepedési kötvény biznisznek, és benyújtani az azt lehetővé tevő rendelkezések hatályon kívül helyezésérő l
szóló törvényjavaslatot ?

Budapest, 2017 . október 06-1

dr. M31nár Zsol t
MSZP
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