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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikkének (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 29. §-ának (4) bekezdése és 42. §-ának (8) bekezdése alapján kérdést
/ írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Polt Péter legfőbb ügyész úrhoz

címmel.
,,Indít-e nyomozást Orbán Viktor repülőútjai ügyében?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az elmúlt hetekben látott napvilágot a hír, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök

rendszeresen elfogadott nagyértékű ajándékot, amikor Garancsi István milliárdos

magánrepülőgépével repült különböző európai helyszínekre.

A repülőutakkal kapcsolatban több törvényértés is felmerül:

A 2012. évi XXXVI. törvény 87. §-a kimondja, hogy,, A képviselő képviselői megbízatásával

összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást, amely a

104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj (alapi egyhavi összegét meghaladja. A 

104. § (1) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíj 1/12-ed részének megfelelő

értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról a képviselő - a

vagyonnyilatkozata részeként - kimutatást köteles vezetni."

Az utazással kapcsolatban ráadásul felmerül a hivatali vesztegetés és annak elfogadása is,

hiszen a Btk. 294. § (1) szerint: ,,Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban

jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel

harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával

egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Jelen esetben erős a bűncselekmény gyanúja, hiszen Garancsi István tulajdonosa annak a

Market Zrt.-nek amely az elmúlt években 150 milliárdos értékben nyert állami



tendereken, így nehéz elvonatkoztatni attól, hogy erős kapcsolat van a miniszterelnök

utaztatása és a kormányzati tendereken való rendkívül jó szereplés között.

Az említett utazásokat a miniszterelnök az Országgyűlésben maga is elismerte, amikor a

jobbikos Szilágyi György azonnali kérdésére adott válaszában az alábbiakat mondta:

.Gratulálolqhogy felfedezte a spanyolviaszt. Harminc éve mindig így mentem, jövő héten

is így fogok menni és azután is így fogok menni."

A fent leírtakkal kapcsolatban az alábbi kérdésekre várom válaszát:
Az ügyészség szerint felmerül-e bűncselekmény gyanúja a fent említett
repülőutakkal kapcsolatban? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?

Tisztelettel várom válaszát!

Indít-e az ügyészség hivatalból vizsgálatot? Ha nem, miért nem?
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