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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az interpelláció címe: "Hová juttatta az országot az elmúlt 12 év? " 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

            Magyarország ma bajban van.  Ön a  választás  előtt  eltitkolta  az  ország valós  helyzetét,
hazudott a magyaroknak, majd a hazugsággal megnyert választás után a rendszerváltás óta eltelt
évtizedek  legfájdalmasabb  megszorító  csomagját  vetette  ki  az  emberekre.  Orbáni  infláció,
üzemanyaghiány,  hétszeres  gázáremelés,  adóemelések,  tönkrement  vállalkozások,  megélhetési
válság és rezsipánik - ez az Ön 12 éves kormányzásának a mérlege.

            Az  élelmiszerárak  másfélszeresre  drágultak,  az  áram  ára  a  duplájára,  a  gáz  ára  a
hétszeresére,  a  KATÁ-zók  közterhei  a  többszörösére  emelkedtek,  miközben  Ön  azzal  volt
elfoglalva, hogy a háromszorosára emelje a saját fizetését. Meg is üzente a magyaroknak a Kossuth-
rádióból,  hogy  aki  nem tudja  kifizetni  a  rezsit,  az  -  idézem -  “keressen  többet”.  Köszönjük  a
jótanácsot, kár, hogy a magyarok keresete közben éppen az orbáni infláció miatt ér hétről-hétre
egyre kevesebbet. Ez az orbánizmus igazi arca: a miniszterelnök a saját bőrét menti, a saját fizetését
háromszorozza meg a magyarok pénzén, miután a hétszeresére emelte a gáz árát és megélhetési
válságba taszította az országot.

            Kérem, a válaszában kíméljen meg az összeesküvés-elméleteitől, hogy most éppen a háború
a hibás Ön helyett. Megmondtuk Önnek előre, hogy baj lesz a folyamatos forintgyengítésből, ami
csak az  oligarcháknak  és  a  multiknak az  érdeke,  Ön mégis  folytatta.  Megtörtént  a  baj,  az  Ön
döntésének az eredménye az orbáni infláció, a 400 forintnál is többe kerülő euró és a világrekorder
élelmiszerdrágulás.  Megmondtuk  Önnek  előre,  hogy  a  keleti  nyitás  és  a  még  nagyobb  orosz
gázfüggőség kiszolgáltat minket Oroszországnak és Putyin ezzel vissza fog élni. Megtörtént, ma a
magyarok fizetik  az egyik  legmagasabb árat  az orosz gázért  Európában.  Ezért  is  Ön a felelős.
Megmondtuk Önnek előre azt is, hogy ha ellopják a hazánknak szánt uniós pénzeket, akkor az EU
fel fogja függeszteni a támogatásokat. Ez is megtörtént, és ezért is Ön a felelős, ne mutogasson



 
másra!

            Teljesen  világos,  hogy  Ön  miatt  és  az  elmúlt  12  év  miatt  van  megélhetési  válság
Magyarországon, és amíg Ön marad, addig maradni fog a válság is. Ha Önnek egy kicsit is fontos
lenne ez  az ország,  akkor  már ma benyújtaná a  lemondását,  mert  már ezzel  is  többet  segítene
Magyarországon, mint bármi mással. Ennek ellenére én nem kérem erre, mert demokratákat szokás
lemondásra szólítani, zsarnokokat felesleges. Csak egy dologra kérem: nézzen végig az országon,
beszélgessen az emberekkel, ha még mer, és tegye fel magának a kérdést: hová juttatta az országot
az elmúlt 12 év?
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