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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Földm űvelésügyi
Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Az FM-et vezető miniszter üzenetét tolmácsolta az államtitkár, mi a Minisztériu m
álláspontja a szilvásváradi Lovas- és Rendezvényközpont ügyében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2017. március 6-án kelt, a hazai sertésállományt érint ő kérdésére adott válaszát köszönette l
vettem. Sajnálatos módon a hazai sajtóhírek most egy ennél nagyobb disznóságról szólnak .

Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felel ős államtitkára, az Ön
munkatársa megfenyegette 'ifj . Bozsik Józsefet, a lovasszövétség egyik szakemberét . Bozsik bűne az
volt, hogy az N 1 TV-nek nyilatkozott a szilvásváradi kormányberuházás részeként megépült fedeles
lovarda hibáival kapcsolatban, amelyet ugye — min ő véletlen — Mészáros Lőrinc cége kivitelezett .
Bozsik a riportban szakmai kifogásokat sorolt (a pálya min ősége, a fűtetlen csarnokban fázó nézők) ,
így ezt meglehetősen nehézkes lenne politikai állásfoglalásként értékelni, de az államtitkár azér t
megpróbálkozott vele. Tekintettel arra, hogy a felmerült szakmai kifogásokra a mai napig nem
érkezett megnyugtató válasz, így ezúton is kérdezem : a Földművelésügyi Minisztérium szerint
megfelelő a pálya minősége, előfordult, hogy a fűtetlen csarnokban fáztak a nézők?

Bár Czerván György elmondása szerint nem látta a fentebb említett riportot, aztán mégis kiderült ,
hogy ő maga egy hangfelvételen már hivatkozik a felvételre, amelyet, mint mondja „én tegnap
láttam, tegnap mutatta meg valaki, remélem, hogy nem sokan látták” . Azaz az Ön államtitkára
előbb hazudott, majd a sajtó által lebukott . Volt már ilyenre példa a hazai közéletben. A történet
azonban rejt magában egy ennél is súlyosabb problémát . Ez pedig az, hogy Czerván államtitkár a
hivatkozott beszélgetés során megfenyegette a szakembert .



„ . . .ezt ne csinál a jövőben, legalábbis hogyha nem akarsz ebből problémát!” — egészen pontosan e z
hangzott el az államtitkár szájából . Remélhetően ez nem egy bevett kormányzati szófordulat, hanem
egy párját ritkító eset, amely nem maradhat komoly személyi következmények nélkül .

Olyan czervánosan kérdezem, hogy a Földm űvelésügyi Minisztériumban ezeket a módszereket ,
hogy gondolják? Mely sajtótermékeknek nyilatkozhat egy szakember, mert az elhangzott felvétele k
szerint a kormánykritikus médiumoknak nem, a Habony-műveknek (Ripost, Faktor stb .) már igen ?

Tisztelt Miniszter Úr !

A pártállami módszereket id őző , szóhasználatában pedig Martin Scorsese maffia filmjeir e
emlékeztető államtitkári fenyeget őzés — ismételten ezt kell mondanom — nem maradha t
következmények nélkül . Bízom benne, hogy Ön is így gondolja, válaszában pedig a levont
következtetésekrő l és egyben már a személyi következményekr ő l is tud tájékoztatni! Amennyiben
erre nem kerülne sor, úgy azt hiszem nem alaptalan levonni azt a következtetést, hogy a kormányza t
részérő l az ilyen módszerek a mindennapi rutin részét képezik .

Kérem, válaszát ne az Országgy űlés Irodaházába címezze, hanem az Országházba! Tovább á
ismételten jelezni kívánom, hogy a 2016 . október 11-én Önnek küldött levelemre türelemmel váro m
érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . március 23 .
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