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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Arató  Gergely  (DK)
országgyűlési képviselő "Hány nemzetközileg körözött bűnözőnek kíván még menedéket nyújtani?"
című, K/3548. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Arató Gergely (DK)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Orbán Viktor
Miniszterelnök  úrhoz  intézett  "Hány  nemzetközileg  körözött  bűnözőnek  kíván  még  menedéket
nyújtani?" című,  K/3548. számú írásbeli kérdésére – feladatkörömben eljárva – az alábbi választ
adom.

Macedónia Magyarország szövetségese, és az is marad, támogatjuk az ország NATO- és európai
uniós tagságát. Macedóniának hálásak vagyunk, mert fontos szerepet játszott az illegális migráció
megállításában, hiszen az akkori macedón kormány lezárta a Balkáni útvonalat és kerítést épített
határaira. A macedóniai kormányt és annak fejét, Gruevszki urat nemzetközi szinten támadták ezért
a Soros-féle világhálózat szervezetei.

Macedóniára  ebben az  időszakban ugyanolyan nyomást  helyeztek,  mint  Magyarországra,  annak
érdekében,  hogy területére  engedje be a migránsokat,  de Macedónia kitartott,  és  ezzel  segítette
Magyarországot is határainak védelmében. Ezért köszönet jár Macedóniának.

Ami a mostani helyzetet illeti, látható, hogy politikai játszmák zajlanak Macedóniában, és ezekben
a játszmákban az igazságszolgáltatás is részt vesz. Ezekbe a játszmákba Magyarország nem fog
beleavatkozni, véleményt sem fog róla mondani. Egy dolgot azonban teszünk, ezt tettük a múltban
más  országok  esetében  is,  és  ezt  fogjuk  tenni  a  jövőben  is:  biztosítjuk  a  tisztességes  eljárás
lehetőségét Magyarország területén mindenkinek. Az említett ügyben a magyarországi hatóságok
szabályosan jártak  el.  Büntetlenséget  senkinek sem ígérhetünk,  de  tisztességes  eljárást  igen,  ez
esetben  ez,  a  tisztességes  menekültügyi  eljárást  jelentette.  Továbbra  is  garantálni  fogjuk  a
menekültstátuszt  megkapott  emberek  biztonságát  Magyarországon.  Magyarország  szövetségesei
mindenhol – de különösképpen a Balkánon – számíthatnak Magyarországra.

Budapest, 2018. november 30.
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