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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "ÖNÖK TÉNYLEG NEM SZÉGYELLNEK SEMMIT, 
VAGY CSAK VAN AZ A PÉNZ?" 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Nincs 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. Mi, európai magyarok nem fogjuk 
hagyni, hogy Önök ilyen lemoshatatlan szégyent hozzanak az országra és a magyarokra. A 
Demokratikus Koalíció 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 üt az igazság órája.

Nikola Gruevszkit a macedón bíróság jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélte, ő azonban 
Magyarországra szökött, önök pedig bújtatják, egyetlen, maguk szabta szabályt sem tartanak be 
vele szemben. Most már tehát, ha egy korrupt politikus lebukik, nem kell Latin-Amerikáig futnia, 
elég, ha önöknél kopogtat? Hány bűnöző jöhet még? Nem engedtek még be eleget a letelepedési 
kötvényekkel? Pénzért jöhet is, mehet is akárhány? Safarov vett egy baltát, agyonvert vele egy 
örmény tisztet, de pénzért kiengedték Azerbajdzsánba, hogy ott nemzeti hőst csináljanak belőle. 
Gaith Pharaon ellen pénzmosás, terrorizmus finanszírozása miatt 25 éven át volt érvényben 
nemzetközi elfogatóparancs, de jöhetett ki és be az országba, nem lehetett leleplezni, mert nem volt 
ujjlenyomata. Most a börtön elől menekülő Gruevszkit fogadják tárt karokkal, lehet, hogy neki 
sincs? És ő vajon mit fog venni? Pénzért minden nemzetközileg körözött bűnözőnek szabad 
elvonulást biztosítanak? Kerítést húznak a halál torkából menekülők elé, de szélesre tárják a kaput a
körözött vagy elítélt bűnözők előtt?



Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. november 16.

Gréczy Zsolt

Demokratikus Koalíció
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