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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hány nemzetközileg körözött bűnözőnek kíván még 
menedéket nyújtani?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mióta Nikola Gruevszki, hazájában végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt bűnöző facebook-
posztjában ország-világ tudomására hozta, hogy szökésben a macedón igazságszolgáltatás elől 
Budapestre érkezett, ahol politikai menedékjogot szándékozik kérni, egyre aggasztóbb sokaságban 
sorakoznak a kérdőjelek. Nem kívánom önt a technikai részletekről faggatni, az ügy azonban 
számos olyan kényes politikai kérdést is fölvet, amire ön a legilletékesebb választ adni. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy a macedón exkormányfő úti okmányok híján nem hagyhatta el Macedóniát, juthatott 
át Szerbián és a magyar határzáron; érkezhetett Budapestre és szállhatott meg a Hotel Corinthiában 
az ön tudta és legalább hallgatólagos jóváhagyása nélkül.

Kérdezem ezért miniszterelnök urat:

Mi az ön szerepe az ügyben? Ígért-e valóban védelmet az elítélt bűnözőnek, amikor Macedóniában 
járt? Segédkezett a szöktetésben bármilyen módon? Küldött-e érte autót, helikoptert vagy repülőt a 
határra, használta-e esetleg a magyar rendőrséget a bűnöző becsempészésére? Csakugyan az ön 
házában bujkál az elítélt macedón miniszterelnök? Bújtat-e ön a saját házában egy nemzetközileg 
körözött bűnözőt? Gyanúsítható-e ön mindennek alapján bűnpártolással, jogellenes bevándorlás 
elősegítésével, netán embercsempészettel?

Miért tette? Miért bújtat VIP-migránsként egy macedón bűnözőt? Hálából, amiért ön is használhatta
az először Gruevszki által alkalmazott „Stop Soros!” szlogent? Részesedést kap a macedónoktól 
ellopott pénzből? Putyin utasította erre? Esetleg hasonló szívességre számít valaki mástól, amikor 
majd üt az igazság órája, és ön lesz kénytelen menekülni a magyar igazságszolgáltatás elől?



Mivé lett ez az ország az ön 8 éves regnálása alatt? Európai maffiaközponttá? A törvény elől 
menekülő korrupt politikusok már nem is futnak Latin-Amerikáig, inkább a Nemzeti 
Együttműködés Rendszerénél kopogtatnak? Életüket mentő nyomorultak elé önök kerítést húznak, 
körözött és elítélt bűnözők előtt viszont szélesre tárják a kapukat? Adófizetők forintmilliárdjainak 
tucatjait költik arra, hogy újságcikkek százaiban, óriásplakátokon, kamu internetes oldalakon és a 
tv-ben még a meccsek szünetében is migránsokkal kergessék pánikba a polgárokat és ígérjenek 
nekik védelmet, közben pedig nemzetközileg körözött és a törvény elől menekülő nehézfiúk mint 
átjáróházba járnak ki és be az országba? Pénzért ki is engedünk bűnözőket, mint Safarovot, a baltás 
gyilkost meg be is, a letelepedési kötvények segítségével? A bűnözők, terroristák és kémek azzal 
szoktak Magyarországra jönni, Gruevszki is így jött? Safarov, Pharaon, Gruevszki után ki lesz a 
következő? Automatikusan számíthat a magyar kormány rokonszenvére és segítségére az, aki 
nemzetközileg körözött bűnöző?

Mit gondol, ki veszi komolyan az ön propagandistájának kijelentését, miszerint Nikola Gruevszkit 
üldözi és fenyegeti a Soros György befolyása alatt álló macedón kormány? Az Európai Unió szerint
Macedónia független igazságszolgáltatással rendelkező parlamentáris demokrácia; ön szerint talán 
nem?! Gruevszkit ez a független bíróság ítélte el jogerősen; ön szerint talán a macedón kormány?! 
Számíthatnak más, az Europollal szorosan együttműködő országok is arra, hogy az általuk 
kibocsátott nemzetközi elfogatóparanccsal körözött bűnözőt Magyarország befogadja, mert ön 
fölülbírálja az ottani bíróság jogerős ítéletét, azt politikai üldözés eredményének minősítve?!

Végül hogy kíván mindezzel elszámolni szövetségeseink előtt? Van-e valaki, aki előtt nem világos, 
hogy az előző, Gruevszki és a jelenlegi, Zaev vezette macedón kormány küzdelme mögött egyfelől 
Oroszország, másfelől a NATO befolyás-szerzési törekvése is meghúzódik? Lehet-e kétsége 
bárkinek, hogy Gruevszki pártjának az ország névváltoztatása elleni népszavazási kampánya a 
Görögországgal megkötött kompromisszumot, és ezzel Macedóniának a NATO-hoz és az EU-hoz 
való közeledését próbálta meglékelni? Miért segítette ön ezt a kampányt? Miért lép föl a NATO-tag 
Magyarország kormánya az oroszbarát Gruevszki mellett, az atlantista Zaev-kormánnyal szemben? 
Van valami, amire ön nem hajlandó azért, hogy Közép-Európát újra az oroszok kezére játssza?!

Kérem, kérdéseimre egyenként, tételesen és érdemben válaszolni szíveskedjék. Várom megtisztelő 
válaszát.
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