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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 124. § (1) skk. bekezdése alapján „Meneszti-e Rogán
Antalt a Portik Tamás által megfogalmazott vesztegetési vádak miatt?” - címmel írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

2016. június 17-én a F ővárosi Törvényszék el őtt Portik Tamás tanúvallomásában rendkívül
súlyos vesztegetési és hivatali visszaéléssel kapcsolatos vádakat fogalmazott meg az Ön egyik
bizalmasával, kormányának egyik tagjával, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszterrel szemben, vállalva a hamis vádért kiszabható ötéves szabadságvesztésse l
járó büntetés terhét, illetve annak kockázatát is .

Portik Tamás tanúvallomásában azt állította a bíróság el őtt, hogy Rogán Antal az V . kerüle t
egykori polgármestereként 10 millió forintnak megfelelő eurót vett át tőle kenő-, illetve
vesztegetési pénzként egy V . kerületi ingatlan önkormányzati eladása kapcsán a belváros i
Fidesz-irodában .

Rogán Antallal szemben az elmúlt években többször is megfogalmazódott már a vád, hogy V .
kerületi polgármesterként több esetben is el ősegítette önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok baráti vállalkozóknak és magánszemélyeknek áron alul történő értékesítését ,
melyeket rövid időn belül jelentős haszonnal adtak tovább az ügylet kedvezményezettjei . E
vádak szerint a köztulajdont jelent ős mértékben károsító bűncselekmények elkövetésére az
önkormányzatnak kialakult gyakorlata volt, és feltételezések alapján szervezett keretek közöt t

követhették el a hivatali visszaéléseket .
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Mindazonáltal ez az első eset, hogy bírósági jegyzőkönyvbe foglalt tanúvallomás támasztj a
alá a Rogán Antallal, illetve az V . kerület önkormányzattal szemben megfogalmazott vádakat ,
amit immár egyetlen, a magyar közügyek tisztasága iránt elkötelezett, felel ős tisztséget viselő
politikus sem hagyhat figyelmen kívül : erkölcsi, jogi és politikai kötelességünk tisztázni a
vádakat, megindítani a szükséges eljárásokat és vizsgálatokat, levonni mind a politikai, min d
a jogi következtetéseket.

A Rogán Antallal szemben megfogalmazott rendkívül súlyos vádak nemcsak az Ö n
kormányára és a Fideszre, mint kormánypártra vetnek árnyékot, de a magyar közhivatalokb a
vetett még megmaradt bizalmat is aláássák . Ezért a magyar Országgyű lés képviselőjeként a
magyar közügyek iránt elkötelezett politikusként, egyszer ű állampolgárként rendkívül
fontosnak tartom, hogy Ön Magyarország miniszterelnökeként, a kormánya tekintélyéért és a
magyar közhivatalok tisztaságáért felelős állami vezetőként tevékenyen is vegyen részt a
bizalmasával, miniszterével, Rogán Antallal kapcsolatos vádak kivizsgálásában .

A fentiek alapján kérdezem a Miniszterelnök Urat, hogy :

1. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel szemben megfogalmazot t
rendkívül súlyos vesztegetési vádak alapján milyen belső vizsgálatok lefolytatását
tervezi miniszterelnökként, és így Rogán Antal feletteseként ?

2. Milyen formában és fórumokon tájékozódik a Rogán Antallal szembe n
megfogalmazott vesztegetési vádat illet ően? E vád tisztázása céljából mikor kért
tájékoztatást Rogán Antaltól a vele szemben megfogalmazott váda k
valóságtartalmáról ?

3. Bizalmasát, Rogán Antalt mikor tervezi felmenteni miniszteri tisztségéből a magyar
közhivatalokba vetett - még megmaradt - állampolgári bizalom meg őrzése érdekében ?

4. Milyen politikai és munkajogi következményei lehetnek annak, hogy Rogán Anta l
halaszthatatlan közfeladat teljesítésére hivatkozva nem jelent meg a bíróság idézésére ,
amivel elmulasztotta teljesíteni állampolgári kötelességét ?

5. Milyen politikai és munkajogi következménye lesz annak, ha bebizonyosodik, hog y
Rogán Antal hamis okokra hivatkozva mulasztotta el teljesíteni állampolgár i
kötelességét, és állításával ellentétben nem halaszthatatlan közfeladatot látott el ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . június 23 .

k. 'Szabó Szabolcs
i-országgyű lési képviselő

(Együtt)
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