
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnöke részére

helyben

tárgy: írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Házelnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján" Miniszter úr! Mikor mond le a
párizsi luxusútja miatt?" címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani, Hend e
Csaba honvédelmi miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Blikk c . napilap információi szerint az Ön által vezetett Honvédelmi Minisztérium az azót a
élettársává vált dr . Szajlai Mónikának (HM parlamenti irodavezet ő) is 125 932 forintnyi
szállásköltséget számolt el egy 2012 . október 22-23-án lezajlott párizsi rendezvénnyel
kapcsolatban, melyre Önt a Párizsi Magyar Intézet kezdeményezésére a Lisztomanias
Fesztivált szervezői hívták meg. A napvilágra került információk szerint dr . Szajla i
Mónikának 2011-ben egyetlen éjszakára pontosan annyi szállásköltséget számoltak el, mint
Önnek. Így a kétfős delegáció hotelköltsége 252 ezer forintra rúgott a francia fővárosban, ami

még az ötcsillagos párizsi luxusszállodák között is kiemelked ően drágának számít .

A delegáció utazásával kapcsolatban az alábbi kérdésekben várom Miniszter úr válaszát :

Pontosan mi volt a feladata a párizsi utazás alatt dr . Szaj lai Mónikának?

- Miért jár ugyanolyan luxusellátás egy irodavezet őnek, mint egy miniszternek?

A delegáció elszállásolására egy közös, vagy két külön szobát vagy lakosztály t

béreltek?

Az utazással, napidíjjal, illetve egyéb költségekkel együtt pontosan mennyibe került a

két fős delegáció párizsi útja?



Igaz-e, hogy élettársa, dr . Szajlai Mónika születésnapja egybeesik a delegáci ó
látogatásának időpontjával?

Miért nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, akkor, amikor a napila p
közérdekű adatigényléssel szeretette volna megtudni az utazás körülményeit ,
költségeit?

Igaz-e, hogy 2011-12-ben Ön több alkalommal is tagja volt Brüsszeli delegációknak ,
melyen a három fős delegációknak naponta és fejenként 120 ezer forinto s
szállásköltséget számoltak el? Amennyiben ez az információ helyes, úgy kik voltak a
tagjai ennek a delegációnak?

Minisztersége idején mely delegációk tagjaként vett rész külföldi programokon,
melyeknek dr. Szajlai Mónika is tagja volt?

Összeegyeztethetőnek tartja-e Miniszter Úr a politikusokkal, és különösen a kormán y
tagjaival szemben elvárt példás életmóddal, hogy az élettársává vált irodavezet őjével
közpénzbő l finanszírozott párizsi utazáson vett részt ?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2015 március
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