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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tisztában van-e döntése(i), így például a CEU 
elüldözésének rövid és hosszútávú következményeivel?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Miközben az Amerikai  Egyesült  Államok illetékes hatóságai egyértelművé tették,  sőt igazolták,
hogy  az  Önök  által  legyártott  törvényi  feltételeknek  megfelel  a  CEU,  Önök  nem  egyszerűen
lebegtették álláspontjukat, hanem igyekeztek dezinformálni a hazai és a nemzetközi közvéleményt
és végig egy Soros György személyére kifuttatott propaganda hadjárattal igyekeztek hitelteleníteni
a CEU (Central European University) működését.

Először  október  4-én,  majd  -  konkrét  válasz  hiányában  -  október  19-én,  és  november  13-án
fordultam írásbeli  kérdéssel Önhöz a Magyarországon működő amerikai egyetem, a CEU hazai
működésének ellehetetlenítése ügyében.

Ön helyett - személyes megszólítás ellenére - mindig Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára jegyzett olyan szövegeket, amelyek nem egyszerűen megkerülték a
konkrét kérdéseimet, hanem stílusukban még méltatlanok is voltak a magyar parlamentarizmus nem
túl hosszú életű nemesebb hagyományához.

Legutóbb – az Ön megnyilatkozásaitól nem függetlenül – államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy a
„Soros-egyetem költözéséről szóló bejelentés politikai blöff, folyamatos a hisztériakeltés a Soros-
egyetem körül.”

Az elmúlt  években megdöbbenéssel  figyeltem mind a Soros  Alapítványt,  a  CEU-t,  mind pedig
Soros György személyét ért nemtelen támadásokat.

Soros György alapítványát a választások után sikerült Berlinig üldözni a „Stop Soros”-ra keresztelt
törvénycsomagjukkal. Azt a Nyílt  Társadalom Alapítványt  sikerült  kiűzni az országból,  amely –



több évtizedes nemes ügyeket segítő jótékonysági támogatása mellett  - a második kormányzása
kezdetén,  éppen  az  Ön  felhívására  az  elsők  között  sietett  honfitársaink  segítségére  egymillió
dolláros támogatással a Kolontár és Devecser térségében történt iszapömlés utáni napokban.

Most  pedig  -  racionális  érvek  mellőzésével  meghozott  egyszemélyi  politikai  döntéssel  –  úgy
határozott,  hogy  a  magyar  kormány  nem  írja  alá  az  előkészített  megállapodást  a  CEU-val,
függetlenül attól,  hogy a nemzetközileg elismert amerikai egyetem az ellehetetlenítésére kitalált
törvényben leírt követelményeknek képes volt megfelelni.

Bár zajlik már egy jó ideje a múlt átértelmezése is, nehéz azonban kitörölni a létező dokumentumok
valóságából  -  egyszerűen  odavetett  fake  news  minősítéssel  -  azt  a  bizonyos  1992-es  FIDESZ
közleményt,  amely  sajnos  ma  még  inkább  aktuális,  mint  az  Antall  kormány  idején.
„Megdöbbenéssel figyeljük mind a Soros Alapítványt, mind pedig Soros György személyét az utóbbi
időben ért nemtelen támadásokat. A fiatal nemzedék és a szakkollégiumi mozgalom támogatásával
aktívan járult hozzá egy szabadabb és nyitottabb szellemi légkör kialakulásához Magyarországon.
Látva a felsőoktatás szorult helyzetét, úgy gondoljuk, hogy az újabb nemzedékeknek is szükségük
lesz arra az önzetlen támogatásra, amelyet a Soros Alapítvány remélhetőleg a jövőben is nyújtani
fog. Tiltakozunk az Alapítvány politikai csatározásokba történő bevonása ellen." - így fogalmaztak
még egykor, már nem is olyan nagyon fiatalon.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Öntől várok az alábbi kérdésekre konkrét válaszokat:

- Tisztában  van-e  döntése(i),  így  például  a  CEU  elüldözésének  rövid  és  hosszútávú
következményeivel?

- Képes-e még tárgyilagosan viszonyulni hazája érdekeihez?

- Amikor visszagondol a rendszerváltó FIDESZ-re, arra amiért küzdött, vagy amit képviselt, nem
ugrik be már semmi, ami érték volt?

- Az elmúlt 30 évből tényleg csak az egyre korlátlanabb hatalomhoz vezető úton elért sikerekben
gyönyörködik?

- Nem  látja,  hogy  mindazt,  ami  ellen  fiatalon  küzdött,  azt  leginkább  Ön  testesíti  meg  a
rendszerváltást követő magyar politikában?

- Nem látja mibe kerül Ön ennek az országnak?

- Tényleg nem látja az áldozatokat, a veszteseket maga körül?

- Tényleg nem látja, hogy romokban a magyar demokratikus politikai kultúra?

- Tényleg nem látja, hogy külön világot épített maga körül, és létezik egy másik Magyarország, ahol
nem ismerik a kivételezetteknek biztosított minőségi betegellátást, a fizetős elitiskolák által kiadott
bizonyítványokat, diplomákat, a stadionlelátók VIP világát és szolgáltatásait,  a magánrepülők és
jachtok kényelmét, de még csak a naponta tisztességesen megterített asztalok világát sem ismerik,
vagy éppen az otthon melegét télvíz idején?

- Jól van még Miniszterelnök úr?
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Várom megtisztelő válaszát!

dr. Szabó Szabolcs

független országgyűlési képviselő
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