
Tisztelt Magyar Polgár!

Mi, magyarok 2010-ben úgy határoztunk, hogy minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, 
mielőtt döntéseket hozunk. Ezért indítottunk nemzeti konzultációt többek között az ország új 
alaptörvényéről, mindannyiunk szociális biztonságáról, a nyugdíjasok helyzetének javításáról. És 
ezért indítunk most is nemzeti konzultációt a megélhetési bevándorlás kérdéséről.  

Mint bizonyára emlékszik, Európát az év elején példátlan terrorcselekmény rázta meg. Párizsban 
ártatlan emberek életét oltották ki kegyetlen hidegvérrel és ijesztő brutalitással. Mindannyiunkat 
megdöbbentette mindaz, ami történt. Ez az emberi ésszel felfoghatatlan szörnyűség ugyanakkor 
azt is megmutatta, hogy Brüsszel és az Európai Unió nem képes megfelelő módon kezelni a beván-
dorlás kérdését. 

A megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a határt, és miközben menekültnek állítják be 
magukat, valójában a szociális juttatásokért és a munkalehetőségért jönnek. Csak az elmúlt néhány 
hónapban mintegy húszszorosára nőtt a megélhetési bevándorlók száma Magyarországon. Ez egy 
új típusú fenyegetést jelent, amit meg kell állítanunk.

Mivel Brüsszel kudarcot vallott a bevándorlás kezelésében, Magyarországnak a saját útját kell jár-
nia. Nem fogjuk hagyni, hogy a megélhetési bevándorlók veszélyeztessék a magyar emberek mun-
kahelyeit és megélhetését.

Döntést kell hoznunk arról, hogyan kell védekeznie Magyarországnak a törvénytelen határátlépé-
sekkel szemben. Döntenünk kell, hogyan korlátozzuk a robbanásszerűen növekvő megélhetési be-
vándorlást.

Tisztelettel arra kérem, lépjen velünk kapcsolatba, mondja el nekünk is, hogy mit gondol a föltett 
kérdésekről, töltse ki, és küldje vissza a kérdőívet. Számítok a véleményére.

Üdvözlettel:

Orbán Viktor



1] Sokféle véleményt lehet hallani az erősödő terrorcselek-
ményekkel kapcsolatban. Ön mennyire tartja fontosnak a 
terrorizmus térnyerését (a franciaországi vérengzés, az ISIS 
riasztó cselekményei) a saját élete szempontjából?

 Nagyon fontos      Fontos      Nem fontos

2] Ön szerint az elkövetkező években lehet-e terrorcselek-
mény célpontja Magyarország?

 Komoly esély van rá     Előfordulhat     Teljesen kizárt

3] Vannak, akik szerint a Brüsszel által rosszul kezelt be-
vándorlás összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. 
Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

4] Tudta-e Ön, hogy a megélhetési bevándorlók törvényte-
lenül lépik át a magyar határt és az elmúlt időszakban húsz-
szorosára nőt a bevándorlók száma Magyarországon? 

 Igen      Hallottam róla      Nem tudtam

5] Sokféle véleményt hallani a bevándorlás kérdésével kap-
csolatban. Vannak, akik szerint a megélhetési bevándorlók ve-
szélyeztetik a magyar emberek munkahelyeit és megélhetését! 
Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

6] Vannak, akik szerint Brüsszel politikája a bevándorlás és 
a terrorizmus kérdésében megbukott és ezért új megközelí-
tésre van szükség ezekben a kérdésekben. Ön egyetért ezek-
kel a véleményekkel?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

7] Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy Brüsszel 
megengedő politikájával szemben szigorúbb bevándorlási 
szabályozást vezessen be?

 Igen, teljes mértékben támogatnám 

 Részben támogatnám      Nem támogatnám

8] Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy szigorúbb sza-
bályokat vezessen be, ami alapján őrizetbe vehetők a magyar 
határt törvénytelenül átlépő bevándorlók?

 Igen, teljes mértékben támogatnám 

 Részben támogatnám      Nem támogatnám

9] Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy a magyar határt 
törvénytelenül átlépő bevándorlókat a lehető legrövidebb 
időn belül vissza kell fordítani a saját hazájukba?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

10] Egyetért-e Ön azzal, hogy a megélhetési bevándorlók, 
amíg Magyarországon tartózkodnak, saját maguk biztosít-
sák az ellátási költségeiket?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

11] Egyetért-e Ön azzal, hogy a bevándorlás elleni küzde-
lem legjobb eszköze, ha az Európai Unió tagországai segítik 
azon országok fejlesztését, ahonnan a bevándorlók érkeznek?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

12] Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a be-
vándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő 
gyermekek támogatására van szükség?

 Teljesen egyetértek     Inkább egyetértek     Nem értek egyet

Töltse ki a kérdőívet!

Nemzeti KoNzultáció  
a bevándorlásról és a terrorizmusról

Felelős kiadó: Miniszterelnökség


