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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: "Rétvári nem tud válaszolni?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Dr.  Rétvári  Bence,  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának  államtitkára  az  Önhöz  intézett
"Rétvári Bencének nagyobb az egója, mint az emlékezete?" című, K/7131. számú írásbeli választ
igénylő kérdésemre adott válaszban hozta a formáját.

Mondjuk, az ott leírt nagy szavak kicsit erősek egy olyan embertől, aki lassan tényleg már csak az
Erőlködések  Minisztériumának  államtitkára  lehet,  mivel  annyi  feladatot  elvettek  már  tőlük.  A
meglévőkkel  meg  nem boldogulnak.  Látható,  hogy ő  sem már  az  a  cserkészruhába  bújt  fiatal
álmodozó,  inkább  tekinthetünk  rá  antiszemita  mosdatóként  manapság,  aki  a  Mazsihiszben  is
balliberális oldalt lát.

Talán ismerősek lesznek az alábbi modatok:

"A populizmus élő klasszikusai szájában a "liberális" szó káromkodás, szitok. A liberálisok ugyanis
szabadságot követelnek a népnek, hogy vállalkozhasson és választhasson. A populisták ellenben fel
akarják emelni a népet... Ezért vonzódtak a populisták mindig az állam gyámkodó hatalmához. " Az
Önök túltolt,  álszent kereszténydemokráciája, viszont csak egy káros, autoriter és nemzetellenes
kleptokrácia. Ha ezt nem látja akkor vak, ha segíti, akkor bűnös.

"A nacionalizmus...  és  a  politikai  demagógia  újjáéledését,  az  autoriter  nosztalgia  és  a  politikai
szélsőségek  fölerősödését  tapasztaljuk  az  egész  térségben.  Ez  az  új,  a  szélsőjobb  elvakult,
demokráciaellenes  erői  által  szított  és  a  megnövekedett  szociális  feszültségeket  kihasználó
radikalizmus rendkívül veszélyes. A radikalizmus ma egészen mást jelent, mint tegnap. A tegnap
radikalizmusa a demokrácia kiépítéséért és az emberi szabadságjogokért küzdött, a mai radikálisok
pedig megpróbálják lerombolni a demokratikus rendszert." 



Ilyen vertes idézetek után kérdezem Önt:

1. Mekkora összeget fordított a kormányzat a látványsportágak támogatására 2010 óta? 

2. Milyen kiemelkedő nemzetközi sikereket értek el látványsportágakban magyar csapatok 2010
óta? 

3. Milyen arányban növekedett a látványsportágakban a külföldi játékosok aránya 2010 óta? 

Budapest, 2019. szeptember 6.
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