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Írásbeli kérdés
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Erdemel-e tiszteletdíjat Schiffer János Hiller Istvántól? „ címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .
A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter úr!

Kiss Attila képviselőtársam írásbeli kérdést intézett Önhöz 2009 . decemberében . Schiffer
János kap-e bármilyen jogcímen az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól juttatás t
című kérdésére Ön az alábbiakat válaszolta: „eddig semmilyen jogcímen nem kapott kifizetést
az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, illetve háttérintézményei részér ő l . . .” .
Majd hozzáfűzte: „Szándékom, hogy tevékenységéért a jövőben tiszteletdíjat kapjon.”

Nehéz eldönteni, mely tevékenysége után érdemelné meg Schiffer János a tiszteletdíjat .
Hiszen ő az a szocialista képviselő, aki egyik párttársa helyett szavazott minden szabályt
megsértve, ám a felszólítások ellenére sem mondott le mandátumáról.
Ön, az MSZP alelnökeként nem követelte a csalást elkövet ő frakciótársa kizárását, ezzel már
jelentős „tiszteletdíjban” részesítette Schiffer Jánost (kb . 1 évi képviselői fizetés és a
költségtérítés) .
Ráadásul Ön megbízta Schiffer Jánost, hogy koordinálja a 2011 . évi magyar európai uniós
elnökség kulturális programjait .
A Schiffer által elkészített feljegyzés erősen emlékeztet Görgey Gábor 7 millió forintot érő —
a sajtóban elterjedt megfogalmazás szerint - „papírfecnijeire”, bár arról csak elképzelésein k
lehetnek, mert titkosították.
Schiffer alig több mint négyoldalnyi feljegyzését még nem titkosították, de azzal sem sokat
veszítenénk, mert mindazt, amit leírt ebben, azt bárki képes lenne papírra vetni .



Kérdezem Miniszter urat:

Mely tevékenysége alapján óhajtja tiszteletdíjban részesíteni Schiffer Jánost ?
Ön szerint hány forintot ér a Schiffer által elkészített alig több mint négyoldalnyi feljegyzés ?

Tisztelettel várom válaszait !

Budapest, 2010. február 3 .

ász János
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