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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: "Hányszor akarják még becsapni a Pécsieket? – VI." 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az általam feltett „Hányszor akarják még becsapni a Pécsieket? – II.” című írásbeli kérdésemre 
Bodó Sándor államtitkár úr küldte meg számomra a kormány válaszát. Az államtitkár érvelését 
sajnos nem tudom elfogadni, mivel a konkrét kérdéseimre érdemben nem válaszolt, felvetéseimre és
az általam leírt tényekre csupán terelést és mellébeszélést kaptam cserébe. Ezért most ismét Önhöz 
fordulok a kérdésemmel.

A konkrét kérdésem ahhoz a 2015-ben Miniszterelnök Úr szájából Pécsen elhangzott mondathoz 
kapcsolódott, miszerint: „A pécsiek első helyre a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés 
kérdéseit tették. Ennek megfelelően a mai tárgyalások is úgy zajlottak, hogy középpontban a 
gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési kérdések álltak.”. Az előző, K/6950. számon benyújtott 
kérdésben megfogalmaztam az aggályaimat, például azt, hogy a kormány és a miniszterelnök 
szépen csengő, de hamisnak bizonyuló ígéretei ellenére a város gazdasági helyzete az utóbbi 
években egyre gyorsabb ütemű romlást mutat.

Bodó államtitkár úr válasza kitűnő iparosmunka, hiszen szóról szóra leírta a kormány 
kommunikációs osztálya által megfogalmazott paneleket, miszerint a gazdaságvédelmi akcióterv 
működik, a gazdaság szárnyal és a foglalkoztatottság csaknem teljes az országban. Ezzel két 
alapvető problémám van, az egyik, hogy a kérdésem nem erre irányult, így a választ nem tudom 
elfogadni. A másik problémám, hogy aki valóban ebben az országban él és a vidéki térségeket nem 
csak hírből ismeri, az tudja, hogy mekkora szemen szedett hazugság az, amit az államtitkár 
válaszában leírt.

Mivel ahogy mondtam, konkrét kérdésre konkrét válaszokat nem kaptam, így ismét önhöz fordulok:



Az lenne a kérdésem Miniszterelnök Úrhoz, hogy nem tartja-e aggályosnak azt, hogy egy 
sajtótájékoztatón ígéretet tett arra, hogy a pécsi munkahelyteremtési és gazdaságfejlesztési 
kérdéseket kiemelt ügyként kezeli az Ön kormánya, ennek ellenére az előrelépés helyett Pécs 
gazdasági válsága tovább mélyült? Nem érzi úgy, hogy ezzel a várost a Fidesz előtt szintén romboló
szocialista/liberális elődökhöz hasonlóan Önök is becsapták a pécsieket?

Várom érdemi válaszát!
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