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  Kérjük, töltse ki a kérdőívet! 

 
1] Sokféle véleményt lehet hallani a korrupt fideszesekkel 

kapcsolatban. Ön mennyire tartja fontosnak a lopás 
térnyerését (Mészáros, Tiborcz, Habony, Rogán, Lázár) a saját 
élete szempontjából? 

□ Nagyon fontos □ Fontos □ Nem fontos 
……………………………………………………………………………………………………............................ 

2] Ön szerint az elkövetkező években épül-e Magyarországon 

pazarló, korrupt, az orosz befolyást erősítő új atomerőmű? 

□ Komoly esély van rá  □  Előfordulhat □ Teljesen kizárt 
……………………………………………………………………………………………………........................... 

 

3] Vannak, akik szerint a teljesen elhibázott, elvtelen keleti 

nyitás összefüggésben van az EU-n belüli elszigetelődésünkkel. 
Ön egyetért ezekkel a véleményekkel? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 
……………………………………………………………………………………………………............................ 

 

4]  Tudta-e Ön, hogy Magyarországon tízből négy gyerek 

szegény, és 2013-ban kétszer annyian mondták azt, hogy nem 
tudnak fizetni hónap végén, mint 5 évvel azelőtt? 

□ Igen □ Hallottam róla □ Nem tudtam 
……………………………………………………………………………………………………........................... 

5]  Sokféle véleményt hallani fideszes politikusok ingatlan-

vásárlásai kapcsán. Vannak, akik szerint szemenszedett 
hazugság, hogy Lázár, Szijjártó és Varga „családi összefogással” 
vettek volna maguknak luxuslakást. Ön egyetért ezekkel a 
véleményekkel? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 
…………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

6]  Vannak, akik szerint Orbánék oktatáspolitikája megbukott 

és ezért új megközelítésre van szükség ezekben a kérdésekben. 
Ön egyetért ezekkel a véleményekkel? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek 

□ Nem értek egyet 

 
 
 

 
 

7] Támogatná-e Ön, hogy az álságos 

kereszténydemokrata ideológiai mázzal leöntött 
vasárnapi zárva tartást vonják vissza, de nagyon 
gyorsan? 

□ Igen, teljes mértékben támogatnám  

□ Részben támogatnám □ Nem támogatnám 
………………………………………………………………………………………………….……………... 
 

8] Támogatná-e Ön, hogy Rogán Antal bíróság előtt 

feleljen a belvárosi ingatlanmutyiért? 

□ Igen, teljes mértékben támogatnám  

□ Részben támogatnám □ Nem támogatnám 
………………………………………………………………………………………..……………………... 
 

9]  Egyetért-e Ön azzal, hogy a Quaestor-vezér Tarsoly 

Csabához és a csaló Kiss Szilárdhoz ezer szállal kötődő, 
az ő kalandjukat a mi adóforintjainkból finanszírozó 
Szijjártó Péternek már rég le kellett volna mondania? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 
……………………………………………………………………………………….………………………... 
 

10]  Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök háza 

mellé felhúzott felcsúti stadion az Orbán-kormány 
korruptságának, önteltségének és inkompetenciájának 
szimbóluma? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 
…………………………………………………………………………………………….…………………... 
 

11]  Egyetért-e Ön azzal, hogy az évi 80 milliárdból 

fideszes pártpropagandát űző közmédia egy vicc? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 
…………………………………………………………………………………………………………….…... 
 

12] Egyetért-e Ön a Liberálisokkal abban, hogy a közel 

egymilliárd forintunkba kerülő, gyűlöletkeltő 
álkonzultáció helyett kormányozni kéne? 

□ Teljesen egyetértek □ Inkább egyetértek  

□ Nem értek egyet 

 
 

http://www.liberalisok.hu/
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1) Nyomtassa ki! 

2) Töltse ki! 

3) Tegye be a nemzeti konzultáció 

borítékjába! 

4) Küldje el a kormánynak! 
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