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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Kész Zoltán és Szabó Szabolcs országgyű lési képviselők „Milyen felhatalmazás

alapján tárgyalt a senki által meg nem választott, diplomáciai tisztséget nem visel ő Orbán

Ráhel és férje a magyar nemzeti érdekeket alapvetően érintő energetikai ügyekről

Bahreinben?” cím ű , K111873. számú és „Milyen jogon képviselte Bahreinben a magya r

kormányt Orbán Ráhel é.5 férje, Tiborcz István? ” című , K/11858 . számú, illetve ugyanezen a

címen Lázár János miniszterhez intézett „Milyen jogon képviselte Bahreinhen a magya r

kormányt Orbán Ráhel és ,félje, Tiborcz István?” című, 1:/11857. számú írásbeli kérdéseire

adott válaszomat .

Budapest, 2016 . szeptember „15', ”

Tisztelettel :

Szijjártó Péter

H-1027 BUDAPEST, BEM RAKPARF 47 . TELEFON . +36 I 458 1420 E-M IL. : PETEILSZIJJARTO@MFA .GOV.HII

Kövér László úr részére
az Országgy űlés elnöke
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Kész Zoltán képvisel ő úr részére
Szabó Szabolcs képvisel ő úr részére

Magyar Országgy ű lé s

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr !

A hozzám intézett, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8)

Bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Milyen felhatalmazás alapján

tárgyalt a senki által meg nem választott, diplomáciai tisztséget nem viselő Orbán Ráhel és

férje a magyar nemzeti érdekeket alapvetően érintő energetikai ügyekről Bahreinben? " című ,

K/11873 . számú és „Milyen jogon képviselte Bahreinben a magyar kormányt Orbán Ráhel és

férje, Tiborcz István?” című , K/11858 . számú, illetve ugyanezen a címen Lázár Jáno s

miniszterhez intézett ,„Milyen jogon képviselte Bahreinben a magyar kormányt Orbán Ráhel

és férje, Tiborcz István? című, K/11857 . számú írásbeli kérdésükre az alábbi tájékoztatás t

adom .

Magyar állampolgárok magánútjával kapcsolatban a magyar kormánynak nincs semmi dolga ,

így a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak sincs ezzel kapcsolatban feladata .

Budapest, 2016 . szeptember „ ( z;-”"

Tisztelettel :

Szijjártá Péter

11 , 1027 BUDAPEST, BFM RAKPART 47 . TELEFON' +36 I458 1420 EMAIL : PC.TFR.SZI)JARIo@MFA .GOVHU
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