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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: "Mit gondol Borkai Zsolt és a keresztény szabadság 
kapcsolatáról? Avagy Ön szerint Borkai Zsolt a keresztény szabadság jegyében tette, amit 
tett?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A sajtóban megjelent hírek és az ott megfogalmazott vádak szerint Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú
Város fideszes polgármestere, a Fidesz-KDNP korábbi országgyűlési képviselője az elmúlt években
korrupciógyanús tevékenységekből származó milliókat költött külföldi orgiákon prostituáltakra és
kábítószer-fogyasztásra.

A vádak egy részével  kapcsolatban Borkai  Zsolt  elismerte  azok valóságtartalmát,  a  kábítószer-
fogyasztást  és bűncselekmény elkövetését ugyanakkor tagadta,  és ezzel kapcsolatban az írásbeli
kérdés benyújtásáig valós bizonyíték nem került nyilvánosságra.

Ön 2019. július 27-én, a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban a következőket
mondta:

„És akárhogy is forgatom és gondolkodom, nem tudok jobb definíciót adni, minthogy az illiberális
politikának az értelme, az nem más, mint a keresztény szabadság, Christian liberty. A keresztény
szabadság és a keresztény szabadság megvédése. Az illiberális, keresztény szabadságért dolgozó
politika arra törekszik, hogy megőrizzen mindent, amit a liberálisok elhanyagolnak, elfelejtenek és
megvetnek. Az a kérdés van még zárásként előttünk, hogy szorul-e védelemre a keresztény kultúra és
a keresztény szabadság? A válaszom az, hogy ma két támadás is van a keresztény szabadsággal
szemben. Az első belülről jön, és a liberálisok felől érkezik: feladni Európa keresztény kultúráját.
És  van  egy  támadás  kívülről,  ez  a  migrációban  testesül  meg,  aminek,  ha  nem  is  célja,  de
következménye, hogy megsemmisíti azt az Európát, amit mi Európaként ismertünk.”



Hozzátette, hogy „a mi oldalunkon van az – nem minden, de ami oldalunkon sok van abból –, amit
szépnek,  szabadnak  és  igazságosnak  lehet  mondani,  és  keresztény  szabadságként  foglalhatjuk
össze”.

Ön  2019.  szeptember  29-én,  a  Fidesz  –  Magyar  Polgári  Szövetség  XXVIII.  kongresszusán  a
következőket mondta:

„És ezt  a  második rendszerváltást  nevezhetjük  keresztény rendszerváltásnak is,  mert  a  liberális
szabadság helyett  a  keresztény  szabadság szellemében rendeztük  be.  A keresztény  szabadság a
politikában nem valami elvont dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. Világpolgárság
helyett  hazafiak.  Internacionalizmus  helyett  hazaszeretet.  Azonos  neműek  kapcsolatának
propagálása helyett házasság és család. Drogliberalizáció helyett gyermekeink védelme. Migráció
helyett  határvédelem.  Bevándorlók  helyett  magyar  gyerekek.  Multikulturális  zagyvalék  helyett
keresztény kultúra. Erőszak és terror helyett rendezettség és biztonság. December 5-ei nemzetárulás
helyett nemzetegyesítés. Ez a keresztény szabadság. Mindez Magyarországon ma már közhelyesen
nyilvánvaló, sőt lassan mindenki természetesnek veszi.”

Az európai  vezetőknek címezve később azt  is  mondta,  hogy „nekünk jogunk van a  keresztény
szabadság törvényei szerint berendezni az életünket”.

Mindezek miatt kérdezem:

Mit gondol Borkai Zsolt és a keresztény szabadság kapcsolatáról? 

Ön szerint Borkai Zsolt a keresztény szabadság jegyében tette, amit tett? 

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. október 9.
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