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Írásbeli kérdés

· Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Orbán Viktor Miniszterelnök úrnak

,,Horvátországi közpénzes (H)unga-bunga partyk?"

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Az atlatszo.hu internetes hírportál heteken át követte egy Benetti Crystal 140 típusú jacht
(Lady M, 6,8 milliárd forint), valamint egy Ön számára is ismerős Bombardier Global 6000
típusú luxus magánrepülőgép (OE-LEM, 17 milliárd forint) útjait, amelyek sokszor
keresztezték egymást. Kutatásuk során felbukkant Ön, valamint Mészáros· Lőrinc köre, és a
NER több más szereplője is.

Kutatásuk akkor vált igazán izgalmassá, amikor összevetették egymással a Lady Mrd és az
OE-LEM elmúlt hónapokban megtett útjait. A hivatalos hajózási és repülési
nyilvántartásokból származó adatok szerint ugyanis a magánrepülő többször ment
Budapestről éppen oda, ahol a luxusjacht is tartózkodott éppen akkor. Az hogy ajárművek kit
és mikor szállítottak a cikk pontosan részletezi, ezek közül egy igazán érdekes.

2018. augusztus l ő-án a Lady Mrd luxusjacht Horvátországban volt, Brijuniból ment
Opatijába. Sikerült drónvideót készíteniük az érkezéséről és utasairól is. Az Átlátszó által
levideózott és lefotózott három férfi Homolya Róbert MÁV-elnök, Szíjj László üzletember és
Kovács Emő kormánymegbízott voltak.

Homolya Róbert MÁV-elnök: 2010 és 2012 között az európai uniós támogatások
elosztásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elnökhelyettese volt, majd 2012-
től különböző pozíciókban dolgozott a Miniszterelnökségen. Először miniszteri, majd
miniszterelnöki biztos, később kormánymegbízott lett. 2017-től a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára lett, majd 2018. augusztus elején a
Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) vezérigazgatójává nevezték ki. A hírek szerint ellene az
Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF, 2010 és 2018 között vizsgálódott.

Szíjj László: Több vállalkozásban is üzlettársa Mészáros Lőrincnek. A tiszakécskei
üzletember legnagyobb cége, a Duna Aszfalt Kft. évek óta sorra nyeri a többmilliárd forint
értékű közbeszerzéseket. Szíjj érdekeltségei csak 2017-ben 606,5 milliárd forint értékben
nyertek el állami megbízásokat, és ezeknek 44 százaléka európai uniós támogatás volt.

Kovács Ernő kormánymegbízott: 1998-tól 2014-ig volt Tiszakécske polgármestere, majd
2014 júliusában Ön által kinevezett Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott, mely kinevezést
2018. július elején újabb 4 évvel meghosszabbította.



A szabadságát mindenki úgy tölti, ahogy akarja. Ez igaz, kivéve, akkor, ha a meghívott a
MÁV-elnök, a vendéglátó annak a Duna Aszfaltnak a tulajdonosa, aki sorra nyeri az útépítési
és vasútépítési állami közbeszerzéseket.

A fentiek miatt a következő kérdésekkel fordulok Miniszterelnök úrhoz:

1. Homolya Róbert MÁV-elnök fizetett a horvátországi jachtútért?
2. Kovács Emő kormánymegbízott fizetett a horvátországi jachtútért?
3. Kíván-e vizsgálatot indítani?

Budapest, 2018. október 9.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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