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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló tv . 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Rogán Antal úrnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezet ő
miniszternek

"Miért titkolják a miniszterelnök tavalyi külföldi útjait? "

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mint a Népszava megírta, három hónapja hiába kér a kabinetirodától közérdek ű
információt a miniszterelnök tavalyi külföldi útjairól ; az ön tárcája azt állítja, hogy ezeket az
információkat nem önök gyűjtik . Ugyanakkor a Terrorelhárítási Központ, amelyt ő l ugyanerről
abban a hiszemben érdeklődött a lap — mivel a kormányfő biztonságának garantálása a
Terrorelhárítási Központ feladata -, hogy talán birtokában van ennek az információnak,
hivatalosan azt közölte, hogy „a közérdekű adatigénylésben érintett valamennyi adat kezelője” a
Miniszterelnöki Kabinetiroda . Mindezek nyomán óhatatlanul az a látszat keletkezik, hogy a
kormányfő tavalyi utazásai között vannak olyanok, amelyeket a Kabinetirodának minden
eszközzel titkolnia kell .

Összevetve ezt azzal, hogy a miniszterelnöknek még az eskütételén is részt vett eg y
nemzetbiztonsági átvilágításon elbukott személy, családja pedig egy terrorizus támogatása miatt
25 éven át nemzetközileg körözött szaúdi pénzemberrel üzletelt, elháríthatatlanul vetődik föl a
kérdés : lehet-e az az oka a titkolózásnak, hogy Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelentő
személyek kíséretében utazott? A Demokratikus Kaolíció szerint a magyar adófizet őknek joguk
van tudni, ha a befizetett adóikból a miniszterelnök terrorizmusban érintett üzleti és baráti körét
utaztatta.
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Kérdezem ezért miniszter urat :

Csakugyan a Miniszterelnöki Kabinetiroda birtokában vannak-e a Népszava álta l
közérdekű adatigénylés keretében kért adatok ?

Ha nem, miért állította ezt a Terrorelhárítási Központ ?
Ha igen, miért állították önök a Népszava kérdésére ennek ellenkezőjét? !
Kit terhel a politikai és kit a büntetőjogi felelősség azért, hogy az említett két

kormányszerv közül legalább az egyik megpróbált közérdekű adatot eltitkolni, megvalósítv a

ezzel a közérdekű adattal való visszaélés vétségét?
Szándékában áll-e a kormánynak följelentést tenni az említett b űncselekmény miatt?
Miért kell titkolni a kormányfő tavalyi utazásait ?
Volt-e olyan útja Orbán Viktornak, amikor kíséretében nemzetbiztonsági kockázato t

jelentő személy vagy személyek is utaztak?
Utaztatott-e a miniszterelnök a magyar adófizetők pénzén terroristákat vagy más ,

nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyeket?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2018 . május 29 .

Tisztelettel :

dr . Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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