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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Országgy ű lés Hivatal a

Irományszám
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Érkezett 2018 JAN 2 4,

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani Balog

Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető miniszterhez,

„Köszönjük Bence! Ülj le, egyes !
Önök tényleg ennyire tartják a nó7ret ?

Önök szerint egy családban a férfi kizárólagos dolga a pénz kezelése? ”

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Nemrégiben nyilvánosságra került, hogy a kereszténydemokrata Rétvári Bence államtitká r

tavaly októberben egy mezőtúri fórumon arról beszélt, nincs olyan, hogy pár ezer menekülte t
befogad az ország, mert ha egyszer engedünk ebben, akkor többé nincs visszaút, és nem m i

döntünk errő l a jövőben sem. Azon túl, hogy mennyire nem keresztényi hozzáállás mindez, az

azóta kiderült információk alapján, még csak nem is igaz .
De Rétvári a félrebeszélését itt nem hagyta abba, azzal folytatta, hogy — egy családi hasonlattal
élve — mindez olyan, mintha egyszer a férfi a bukszát átengedi az asszonynak, hogy ő költi, azt

nem lehet visszakapni .
Nagyon sajnálom, hogy Önök így gondolkodnak, csak remélni tudom, hogy Önöknél sem ez a
szokás, és csak a szája jár államtitkár úrnak . Ezzel együtt felháborítónak tartom, hogy ezzel a

macsó, nőket lealacsonyító beszédmóddal folyamatosan azt közvetítik, hogy a n őket semmibe
kell venni, akiknek leginkább a konyhában vagy az ágyban a helyük . Amikor egy kormánytag

azt üzeni a magyar nőknek, hogy ők még a pénzkezeléséhez sem értenek, akkor nem csak a

nőket sérti meg, hanem magáról is kiállítja a bizonyítványt . Köszönjük Bence! Ülj le, egyes !
Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :

• Önök tényleg ennyire tartják a nőket?
• Önök szerint egy családban a férfi kizárólagos dolga a pénz kezelése ?

Várom megtisztelő , nem sértő válaszát !

Budapest, 2018 . január 24 .

Bang

	

Borbély Ildi
ország űlési képviselő
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