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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: "Miért nem szigeteli be azt a házat, Miniszterelnök 
úr?" 

Tisztelt Vezénylő Tábornok úr!

Milyen érzés nincstelennek lenni, miniszterelnök úr? Milyen érzés minden év januárjában megírni 
azt a vagyonnyilatkozatot és szembesülni vele, hogy 14 év miniszterelnökség alatt egy forintnyi 
megtakarítást sem sikerült összekuporgatnia a fizetéséből?

Hogy az Ön bevallása szerint Anikó asszonnyal és a gyerekkel hónapról-hónapra élnek? Ráhelék 
már kirepült, a saját lábukon állnak, maguknak megérkezik minden hónap elején a számlára 1 millió
700 ezer forint, vannak rá hárman, és a hónap végére semmi nem marad belőle.

Hogy megy el ez a rengeteg pénz, főleg, hogy maga éjt-nappallá téve dolgozik közben? Hát ekkora 
a rezsije annak a felcsúti háznak, akkor szerintem szigetelje be. Ha meg nincs rá pénze, kérjen 
inkább kölcsön, de így ne hagyja, hallgasson rám.

Ott ül mindig maga mellett Semjén úr, vagy a háta mögött bárki a 133 bátorból, de ha senki nem tud
kölcsönözni magának, nézzen szét az apukája tüzépjén, hátha van ott valami maradék hungarocell. 
Csináljon valamit, mert így soha nem fog egyről a kettőre haladni.

Nézze, én nem irigylem magát, miniszterelnök úr. Mindenki, aki ott van maga körül, az utóbbi évek
során megtollasodott. Jachtokat vesznek maguknak, meg az új asszonynak fél megyéket, 
dubajoznak, alig győzik a pénzüket eldugni a mindenféle adóparadicsomokban.

Magának meg nem marad más, csak a bosszankodás, hogy az a stadion, amit a volt osztálytársa 
odaépített a felcsúti házának a tövébe, árnyékot vet a veteményeskertre.

Pedig ilyen anyagi helyzetben az a három sor krumpli is sokat jelentene a maguk családi 



költségvetésének. A következő választási eredményükről nem is beszélve, ugye.

Hogy éli meg mindezt, miniszterelnök úr? Milyen érzés évről-évre a Nemzet Koldusának hazudnia 
magát? Elpirult legalább, ha már a bőr nem sült le a képéről, amikor leadta az irodán azt a 
vagyonnyilatkozatot?
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