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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Önök is így akarnak majd elmenekülni?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Láthatjuk, hogy mi történik illiberáliséknál, ha valaki elveszíti a hatalmát és visszatér a független 
igazságszolgáltatás. Akkor jönnek a következmények, majd a menekülés a nép és a törvények elől. 
Így menekült Önökhöz a hivatali visszaélés miatt 2 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt 
macedón miniszterelnök. Amikor a macedón nép azt kérdezte, hogy hol a pénzünk, akkor útlevél 
nélkül elmenekült a számonkérés elől. Egyes hírek szerint női ruhában átlépve a határt, biztos, ami 
biztos alapon. Micsoda hazafi, micsoda államférfi, igaz? Ilyen egy igazi bevándorlás-ellenes, Soros-
ellenes nemzeti hős, igaz? Hogy amikor felelni kellene a bűnökért, akkor illegális migránsként 
menekül egy idegen országba, nehogy egy börtöncellában találja magát a luxusban eltunyult évek és
a korlátlan lopás után.

Nincs még egy olyan európai ország, amely menedéket adna egy saját népét meglopó, elítélt volt 
miniszterelnököknek. Európai kormány nem bújtat bűnözőket. Ilyet csak keleti diktatúrák, orosz 
bábállamok és banánköztársaságok csinálnak, nem Európa. A DK felelősöket és következményeket 
akar látni! Nem fogjuk hagyni, hogy Magyarország a korrupt, saját népük elől elmenekült bukott 
politikusok és bűnözők gyűjtőhelye legyen, nem leszünk európai maffiaközpont! A DK azt sem 
fogja hagyni, hogy majd Önök is így meneküljenek el Magyarországról, amikor eljön az igazság 
órája.

Kérdezem ezért Miniszter Urat!

Ez a B-terv Önöknek is? Ha elbuknak és felszabadul az ügyészség, akkor majd az egyik “nem 
kormánygép” csapatszállítóval hagyják el az országot? Hátha Putyin gazda vagy valamelyik 
helytartója megvédi Önöket a következményektől? Orbán Viktor majd tüllszoknyában igyekszik 



átslisszolni a határon Röszke kettőnél? Erről szól ez az egész, hogy majd Önöknek is legyen hova 
menekülni? Így akarják megúszni a börtönt és a számonkérést?

Várom megtisztelő válaszát.
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