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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i
a téma szerint hatáskörrel rendelkez ő Pintér Sándor belügyminiszter úrna k

"Ki hazudik? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

Hónapok óta folyik az egymásra mutogatás a különböz ő kormányszervek között, mer t
szemlátomást senkinek sem akaródzik választ adni egy egyszer ű kérdésre. A Népszava immár
negyedik hónapja nem kap információt sem a Miniszterelnökségt ől, sem a Miniszterelnöki
Kabinetirodától a miniszterelnök tavalyi külföldi útjaira vonatkozóan. Mindkét tárca azzal
utasította vissza az érdekl ődést, hogy nem minősül az Infotv 3 .* 9. pontja szerinti
adatkezel őnek. Minthogy a kormányfő biztonságának garantálása a Terrorelhántási Közpon t
feladata, a lap megpróbálta a kívánt információt a TEK-t ől beszerezni, ahonnan azonban azt a
hivatalos választ kapta, hogy "a közérdekű adatigénylésben érintett valamennyi adat kezel ője"
a Miniszterelnöki Kabinetiroda .

A két, egymásnak gyökeresen ellentmondó információból annyi mindenesetre világos, hogy a
két kormányszerv közül az egyik hazudott a Népszavának . Annak kiderítésére, hogy vajo n
melyik és miért, számos kérdést intéztem írásban a Rogán miniszter úr vezette
Miniszterelnöki Kabinetirodához, Dömötör államtitkár úr azonban válaszlevelében e kérdések
közül mindössze egyet méltatott feleletre : megismételte, hogy a Kabinetiroda nem kezeli a
kért adatokat .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes úr !

Logikailag kizárt, hogy a kormányfő külföldi útjai államtitkot képezzenek, hiszen, ha íg y
volna, a kormányszervek nem egymásra mutogatnának, hanem erre hivatkoznának. Dömötör
államtitkár úr ráadásul levelében kifejezetten kiemeli, hogy a kormányf ő minden hivatalos
útja nyilvános. A fentiek folytán mégis óhatatlanul az a látszat keletkezik, hogy a
miniszterelnök tavalyi utazásai között vannak olyanok, amelyeket az illetékes szervekne k
minden eszközzel titkolniuk kell .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés!



Összevetve ezt azzal, hogy a miniszterelnöknek még az eskütételén is részt vett eg y
nemzetbiztonsági átvilágításon elbukott személy, családja pedig egy terrorizus támogatás a
miatt 25 éven át nemzetközileg körözött szaúdi pénzemberrel üzletelt, fölvet ődik a kérdés :
lehet-e az az oka a titkolózásnak, hogy Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent ő
személyek kíséretében utazott? A Demokratikus Koalíció szerint a magyar adófizet őknek
joguk van tudni, ha befizetett adóikból a miniszterelnök terrorizmusban érintett üzleti és barát i
körét utaztatta.

Kérdezem ezért miniszterelnök-helyettes urat :

1.Hazudott-e a TEK, amikor azt állította, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda kezeli a
Népszava által közérdekű adatigénylés keretében kért adatokat ?

2.Ha igen, miért?
3.Ha nem, miért állította a Kabinetiroda többször is az ellenkezőjét?
4. Kit terhel a politikai és kit a büntet őjogi felelősség azért, hogy az említett két

kormányszerv közül legalább az egyik megpróbált közérdekű adatot eltitkolni ,
megvalósítva ezzel a közérdek ű adattal való visszaélés vétségét ?

5. Szándékában áll-e a kormánynak följelentést tenni az említett b űncselekmény miatt?
6. Miért kell titkolni a kormányfő tavalyi utazásait?
7. Volt-e olyan útja Orbán Viktornak, amikor kíséretében nemzetbiztonsági kockázato t

jelentő személy vagy személyek is utaztak?
8. Utaztatott-e a miniszterelnök a magyar adófizet ők pénzén terroristákat vagy más,

nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyeket?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2018 . június 15 .
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