
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: I/9491.

Benyújtás dátuma: 2020-03-04 11:47

Parlex azonosító: 15BGL2KM0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Salacz László (Fidesz) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Miként védhető meg a társadalom konszenzusos békéje a Soros-hálózat
támadásaitól?" 



Tisztelt Miniszteľ Uľ|

A táľsadaloni általános igazságéľzetét alaposan megĺázó eseményeknek lelrettünk szem és

fültanúi az e|m'(llt hetekberr. Akáľ a bortönbiznisz néven futó tízmilliáľdos iparágat, aktr a

gyöngyöspatai szegľegációs ügyet, ha vesszük, feketén-felréren megá11apíthatjuk, hogy

külfoldľől pénzelt szervezetek hathatós agitácioja húzódik meg a magyaÍ államot megkárosító,

azt milliós összegek fizetésére kotelező perek hátterében.

Nincs új a nap alatt, ugyanis a Soros-alapítvány kifizetési listáján szeľeplő pľovokátoľok már

korábban is tettek kísérletet aľľa, hogy a demokľatikusan megválasztott, legitim nemzeti

kormányt megbuktassák, és helyéľe saját szervilis bábjaikat ültessék. A Soľos-hálózat aktivistái

céljuk eléľése éľdekében Sęm a kisebbségi csoportok heľgelésétol' sem a roma-magyaľ
együttélés akadályozźĺsától, sem pedig a joggal való visszaéléstől nem riadtak vissza.

Az igazságszolgáltatásba vetett kozbizalom ľomlása, valamint a magyar állam anyagi
megkáľosítása valamennyĺhazaszereto és jőzan gondolkodású honfitáľsunknak szúrja a szemét.

Éppen ezétt tartom kiváló ĺjtletnek az iĄabb Nemzeti Konzultáció indítását, amely egyfajta

kommunikációs csatornaként funkcionál az állampolgárok és a koľmányzat között. Ily módon
pedig magyat embeľek széles tĺimege mondhatja el véleményét a mindennapjaikat
me ghatár ozó, l e gé getőbb kérdésekľől.

Bízombenne, hogy aNemzeti Konzultáció lehetőséget biztosít egyetértési pontok kialakításáľa

a kozbeszédet meghatároző és a táľsadalom igazságérzetét súlyosan séľtő ügyeket illętően.

Világossá kell tenni mindenki szźĺmtĺra két dolgot: egyrészt azt,hogy hazánkban a búnösoknek
nem jutalom, hanem biintetés jáľ, másrészt peďig azt, hogy senkinek sincs joga a magyaÍ
embe3ek hétköznapi életébe beleavatkoznia belső feszültségek szándékos geneľálásával.

Az elhangzottakľa tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy miként védhető meg a

társadalom konszenzusos bókéj e a Soros-há|őzat támađásaitől?

Budapest, 2020. máľcius 4.
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