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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 .)
OGY határozat 124 . (1) bekezdése alapján „Elvégezték-e az egyébként a vonatkozó
szabályok szerint indokolt nemzetbiztonsági ellenőrzést Habony Árpád esetében?”
címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Évek óta nem kellően tisztázott Habony Árpád és Orbán Viktor miniszterelnök, a Habony Árpá d
és a Kormány, Habony Árpád és a Fidesz viszonya . Miközben nyílt titok, hogy a legtöb b
kormányzati ötlet születésénél „jelen van” Habony Árpád, , miközben háttérbeszélgetéseken mint
kormányzati fő tanácsadóra, mint a kormányzati stratégiaalkotás legfőbb szereplőjére hivatkoznak,
Habonyról hivatalosan semmit sem tudni .

Habony Árpádnak – tudomásom szerint - nincs semmiféle látható bevétele, és nem tudok arról ,
sem a Fidesszel, a Kormánnyal, vagy pedig ezek bármelyik háttérintézményében ne m
rendelkezik-e munkavégzésre irányuló jogviszonnyal .

Évek óta feszíti tehát ez az ellentmondás a közéletet: az egyik legfőbb kormányzati és politikai
háttérember, a Fidesz, a Kormány, vagy még inkább az Ön – közvélekedés szerint - több mint
egyszerű pin doctora nem tartja magát közszereplőnek, nem visel semmiféle hivatalt, nem válla l
médiaszereplést és nem tudni, mib ő l él .

Ami viszont tudható Habony Árpádról, az nem túl bíztató, vagy bizalomkelt ő.

Tudható például, hogy garázdaság bűncselekményének elkövetése miatt joger ősen két év
próbaidőre bocsátotta a bíróság, mert súlyosan bántalmazott egy id ős házaspárt, csak azért, mer t
az útjába kerültek .

Tudható, hogy egy olyan házban bukkan fel napi szinten, amit az V . kerületi önkormányzat az
adófizetők pénzéből újított fel és árusított ki a barátainak.



Legújabban pedig arról értesülhettünk a sajtón keresztül — egyébként szintén egy olyan történe t
kapcsán, ami arról szól, hogyan kótyavetyéli el az V . kerületi önkormányzat az ingatlanvagyonát — ,
hogy Habony Arpád nagybátyja Portik Tamás élettársának el őző férje. Annak a milliárdos
nagyvállalkozó Portik Tamásnak, aki a kilencvenes évek olajszőkítési botrányának egyik
kulcsszereplő je, és a máig pontosan fel nem derített Portik–Laborcz-ügy egyik alanya .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A nemzetbiztonsági ellen őrzés szabályait megváltoztató törvényjavaslat indokolása szerint a
nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas munkakörre jelölt ,
illetve az ilyen munkakört betöltő személyek, továbbá a minősített adatot kezelő szervvel
közreműködő személyek esetében megállapíthatóak-e olyan kockázati tényezők, amelyek
felhasználásával e személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóv á
válhat. A cél tehát az alapvető kockázati tényezők felderítése mielőtt különösen érzékeny
információkkal, vagy védett személyekkel közvetlen kapcsolatba került a biztonsági ellenőrzés alá
vont személy, mely akár eleve befolyásolt, akár befolyásoló is lehet .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Kérdéseim a fentiek tükrében a következ ők:
1. Folytattak-e le Habony Árpáddal szemben 2010 . április 25-ét követően –az előző

kormányzati ciklusban - nemzetbiztonsági ellenőrzést, és ha igen, pontosan miko r
és milyen indokkal ?

2. Folytattak-e le Habony Árpáddal szemben 2014 . évi tavaszi választást követően
nemzetbiztonsági ellenőrzést, és ha igen, pontosan mikor és milyen indokkal ?

3. Rendelkezik-e Habony Árpád az Országgy űlés épületébe, vagy bármely más
kormányzati intézménybe, annak területére állandó belép ővel?

4. Az ön véleménye szerint a formális hivatalt nem viselő Habony Árpád
miniszterelnöki tanácsadóként fontos és bizalmas munkakört tölt-e be ?

5. Hozzáfér-e Habony Árpád olyan adatokhoz, kormányzati döntés előkészítő
anyagokhoz, amelyek megalapoznák Habony Árpáddal szemben a
nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását?

6. Hogyan értékeli azt a helyzetet, hogy az ország egyik legfontosabb ,
legbefolyásosabb – álláspontom szerint megkérdőjelezhetetlenül - közszereplője
saját értékelése szerint nem közszereplő, bizony büntetett előéletű, vagyoni
viszonyai ugyanakkor átláthatatlanok és b űnözői körökkel érintkezik, esetleg
üzletel?

Tisztelettel várom Miniszterelnök Úr válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2014. december 10 .

Tisztelettel :

ó Szabolcs
független országgyűlési képviselő

Együtt


	page 1
	page 2

