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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Mesterházy Attila (MSZP)

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: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mennyit költöttek a Fidesz számára tökéletes
ellenségkép megalkotására?"

Tisztelt Miniszter Úr!
Több svájci napilap hétvégi mellékleteként szolgáló Magazin nevű lapnak az egyik ötletgazda,
George Birnbaum elmondta, hogyan alkották meg Arthur Finkelsteinnel közösen a tökéletes
ellenségképet a Fidesz számára. Úgy nyilatkozott: kellett egy személy, aki nem csak irányítja a
veszélyes külföldi nagytőkét, de meg is testesíti azt – ő lett Soros György, a Magyarországot
támadó, és közben a háttérhatalmat irányító tökéletes ellenség.
A Soros elleni hadjárat 2013. augusztus 14-én kezdődött, amikor a kormánypárti Heti Válaszban
megjelent egy cikk, amely az állítólag Soros György által irányított civil szervezetek ellen irányult.
Ekkor született meg az a kormány és a kormánypárti sajtó által terjesztett összeesküvés-elmélet is,
amely szerint Soros Magyarországot támadja. Ezután az állam nekiment az Ökotárs Alapítványnak,
számítógépeket foglaltak le, ideiglenesen befagyasztották a svájci- magyar civil alapok kifizetéseit,
és hiába nem találtak végül semmit, létrejött „a veszélyes NGO-k” rémképe, amely azóta is kitart. A
propaganda folytatását elősegítette 2015-ös migrációs krízis és egy esszé, amelyben Soros György
azt vetítette előre, hogy a közeljövőben évente egymillió menekült érkezik majd az Európai Unióba.
Ezt nevezte el később a kormánypropaganda Soros-tervnek, és így lett Soros Györgyből a
főellenség, aki a Fidesz szerint menekültekkel akarja elárasztani Európát és Magyarországot.
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 7. cikkében biztosított jogommal élve az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján
kérdezem, hogy mennyit költöttek a Fidesz számára tökéletes ellenségkép megalkotására?
Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. január 15.
Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő
MSZP
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