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Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határózat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i
Orbán Viktor miniszterelnökhöz

„Ön egyetért Bayer Zsolt újságírói tevékenységének szellemiségével? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011 . évi CCII . törvény 18 . § (1) bekezdése szerint „Magyarország állami kitüntetései t
a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza " . Ezen állami
kitüntetések sorában szerepel a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt, ami a törvény
megfogalmazása szerint „ a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a
haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzet t
kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál” (17 . §) .

Ön e törvényi rendelkezések alapján előterjesztést tett Áder János köztársasági elnöknek,
hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozza,Bayer Zsolt újságíró, szerkeszt ő , a
Magyar Hírlap munkatársa részére . A kitüntetés adományozásáról szóló 295/2016 . (VIII . 22.)
KE határozat szerint „számos nemzeti ügy feltárása, illetve képviselete terén, különösen a
GULAG rabtelepein fogvatartottak sorsának és az erdélyi magyarság életének hiteles és mélt ó
bemutatása, példaértékű újságírói tevékenysége elismeréseként” tartotta Ön érdemesne k
Bayer Zsoltot a magas rangú állami kitüntetésre. A törvény 19 . § (4) bekezdése és az I .
melléklet 13 . pontja szerint az Ön számára a kitüntetés tárgyában a Lázár János vezett e
Miniszterelnökségnek kellett előterjesztést készítenie, amiben részletesen be kellett mutatniu k
a kitüntetésre javasolt személy életútját, és a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket . Bár
Bayer Zsolt újságírói tevékenységét minden közéletet figyelemmel kísér ő magyar polgár
ismeri, és ha valakinek, akkor Miniszterelnök Úrnak biztosan nem kell bemutatni a Fidesz 5 .
számú tagkönyve birtokosának „munkásságát” .



Tehát Ön Bayer Zsolt tevékenységének ismeretében döntött úgy, hogy párttársa újságírói
tevékenysége „példaértékű” és méltó a Magyar Érdemrendre . Ezen újságírói tevékenysé g
néhány emlékezetes, nagy sajtóvisszhangot kiváltó megnyilvánulása volt például :

„A tények pedig ezek : a cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre . Nem alkalmas
arra, hogy emberek között éljen . A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik. Akkor és
azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát. Ha ellenállásba ütközik gyilkol. Ott és akkor ürít,
ahol és amikor rájön . Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát, gyilkol. Az kell 'neki,
amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal, elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle
emberinek nevezhető kommunikációra képtelen. Leginkább tagolatlan hangok törnek elő
állati koponyájából, és az egyetlen, amit ért ebb ől a nyomorult világból, az az erőszak. "

„Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, h a
eszébe sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba . ”

,,1967-ben a pesti zsidó újságírók még Izraelt gyalázták. Ugyanezek a pesti zsidó újságíró k
ma az arabokat gyalázzák. Meg a Fideszt. Meg bennünket. Mert jobban gyűlölnek bennünket,
mint mi őket. Ok a mi indok-zsidóink – értsd: a puszta létezésük indokolja az
antiszemitizmust. "

"Magyarországból 'bűz árad, írja valami Cohen névre hallgató, bűzlő végtermék, valahonnét
Angliából. Cohen, meg Cohn-Bendit meg Schiff. A Népszava pedig a nagy kalapácsos embe r
vörös figurájával jelentkezik, és sajtószabadságot követel. A legtöbben pedig azt gondoljál
hogy ez valami újdonság, s hogy ilyen hadjárat még nem volt . Botorság. Nincs új a nap alatt.
Sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az orgoványi erdőben . . . "

"a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére ,
vagy egy gazember "

"Kik vagytok ti? Ki a fasz hívott ide benneteket? És ha már idepofátlankodtatok, akkor milye n
alapon követelőztök? Elviselhetetlenek vagytok szemtelenek mint a piaci légy, nincs bennetek
sem alázat, sem hála, nincs bennetek semmi emberi . Ti tényleg azt gondoljátok, hogy
Európában bárkinek is kötelessége elviselni benneteket? "

„Itt az idő kimondani: elkezdődött valami rettenet. Aminek véget kell vetni. Most. Minden
eszközzel. Európát meg kell szabadítani ettől az iszonyattól. Ha kell, fegyverrel. Mert ha
minden így marad, akkor elkerülhetetlen lesz a vérontás . ”

Miniszterelnök Úr !

Ön szerint az uszító, rasszista, antiszemita cikkek sora, a gyalázkodó, otromba hangne m
valóban példaértékű újságírói tevékenység? Ön szerint ez lenne az egyetemes emberi értéke k
gyarapítása, ami Magyarország egyik legrangosabb állami kitüntetésére érdemes ?

Egyáltalán végigolvasta-e azt a4névsort, amit kitüntetésre Ön terjesztett a köztársasági elnö k
elé?



Ha igen, látnia kellett a Fidesz-alapító, párttársa nevét! Ez esetben a magyar érdemrend
adományozására tett előterjesztését nem lehet máshögy értékelni, minthogy Ön azonosu l
Bayer Zsolt cikkeinek eszmeiségével .

Ha végig sem olvasta névsort, és elutasítja Bayer Zsolt újságíró tevékenységének
szellemiségét, akkor itt az idő , hogy bocsánatot kérjen, és felmentse a kitüntetésr ől szóló
előterjesztést készítő , politikai botrányt okozó miniszterét !

Ezúttal Miniszterelnök Úr vállalja a politikai felel ősséget, és ne valamely beosztottjával írassa
meg kérdésemre a választ! Habár bocsánatkéréséb ől vagy hallgatásából a magyar emberek -
úgyis pontosan tudni fogják, mit gondol Ön valójában Bayer Zsolt újságírói tevékenységér ől .

Budapest, 2016 . augusztus 29 .

Dr. H • . ngozó Tamás
MSZP
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