
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

KépviselScsoportja

Dr. Szili Katalin asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyen

Tisztelt Elnök Asszony!

K/324 .

Írásbeli kérdés

�Valóban lehallgatták-e Győr szocialista polgármesterét?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszonyhoz,
amelyre írásban kérem miniszter asszony válaszát.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Márciusban Győrött felröppent a hír, lehallgató készülékeket találtak a városházán . Senki nem
tudott semmi tényszerűt, de vadabbnál vadabb feltételezések láttak napvilágot. Május 29-i
számában, a megyei napilap címoldalon, öles betűkkel hozta a hírt : �Illegális akció : A győri
polgármester szerint több irodában is volt poloska." Majd kicsit lejjebb : �A nyomozás
eredményességére tekintettel titkolták el a városházi lehallgatási ügyet - derült ki tegnap a
győri polgármester szavaiból" . A cikkből azt is megtudhatjuk : �Balogh (a szocialista győri
polgármester) számos kérdésre nem adott érdemi információt az ő t kérdező újságíróknak. Így
nem mondta el hány poloskát fedeztek fel, pontosan mely irodákban, hányszor és mikor
rendeltek meg biztonsági ellenőrzést, mi adott okot a gyanúra, stb . A szocialista polgármester
még megjegyezte : megtehették volna, hogy politikai balhéra használják fel az ügyet, de nem
tették."
Egy másnapi cikkben a megyei napilap visszatért a témára, ebbő l kiderült : a győri szocialista
polgármester egy magáncéggel végeztette el a biztonsági vizsgálatot, amely eredményeként
lelték meg a poloskákat, mint utóbb kiderült, a polgármester és ajegyző irodájában .
Úgy tűnik a bizonyítékokkal nem, csak feltételezésekkel előállni tudó Balogh József,
szocialista párti győri polgármester a zavaros ügy miatt magyarázkodni kényszerült, mert
szokatlan módon a megyei napilap harmadszor is foglalkozott a kérdéssel címlap sztoriként .
Május 31-i számában a lap a következőkrő l tudósít : �A városháza két irodájában megtalált
poloskákat profik telepítették, tudatosan megtervezett akcióval, úgy hogy illegálisan hatoltak
be a városháza épületébe - állítja Balogh győri polgármester" .
A győri közgyűlés nem szocialista politikusai az üggyel összefüggésben annak a gyanújuknak
adtak hangot, hogy mégis csak �politikai műbalhé" lehet az egész, hiába az elkeseredett
cáfolat Balogh József polgármester részérő l . Feltételezik, hogy az ügy kiszivárogtatása a
sajtónak az önkormányzati választások nyitánya a győ ri szocialisták részérő l. Ezt támasztja
alá, hogy a következő lapszám beszámol arról, hogy �az MSZP június elsejével megkezdte a



felkészülést az önkormányzati választásokra", amelyben a szocialisták győri
polgármesterjelöltje az a Balogh József, aki egyben országgyűlési képviselő is .
Időközben az üggyel összefüggésben országos médiasztárrá vált győri polgármester
nyilatkozataival azt sejtette, hogy a lehallgatás mögött politikai okok állnak, Győrben már
� győri watergate" ügyként emlegetik az esetet.
Győrben azonban elhangzott olyan feltételezés is, miszerint nem politikai, hanem gazdasági-
pénzügyi okok állhatnak a feltételezett lehallgatás hátterében. Mindez azonban csak
találgatás, szóbeszéd Mindeddig tényeket, bizonyítékokat senki sem tárt a nyilvánosság
elé.

Tisztelettel kérdezem Miniszter Asszonyt :

Mikor indult el, ki vagy kik ellen, és hogy áll a nyomozás a győri lehallgatási ügyben? Kik
helyezték el a poloskákat? Mi lehetett az indítékuk? Kizárható-e az �önbetörés" mintájára az
�önlehallgatás" esete? Hogy juthattak be illegálisan a polgármester és a jegyző lezárt
irodájába a 24 órás portaszolgálattal védett győri városházán?

Várom megtisztelő írásbeli válaszát.

Budapest, 2002 . június 17.
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