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Írásbeli kérdés !

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére

"Kifizette a futball-BL döntő' VIP jegyeit és a berlini utat? "

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A fenti címmel Önhöz szóló írásbeli kérdést nyújtottam be június 10-én . A kérdésre
válaszként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatott arról, hogy Michel Platin i
úr, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke minden évben meghívja Ont a Bajnokok Ligáj a
döntőjére, továbbá igyekezett megnyugtatni, mondván, hogy az út finanszírozásában közpénz t
nem használtak fel .

Őszintén hálás vagyok Semjén úr megnyugtatónak szánt szavaiért, ám sajnálattal kel l
közölnöm, hogy megnyugtatásomra irányuló szándéka kudarcba fulladt . Sem az iránt nem
érdeklődtem ugyanis, hogy Platini úr milyen rendszerességgel hívja meg Ont, sem az iránt ,
hogy használtak-e közpénzt az út finanszírozására, az általam viszont föltett négy kérdé s
közül csak az elsőre kaptam választ, arra is csak részben, így megnyugodni sem ál l
módomban .

Elsőként aziránt érdekl ődtem, hogy ki fizette a berlini BL döntő VIP páholyába szóló
jegyeket. Föltételezem, hogy Platini úr az Önnek szóló meghívással egyidej űleg az Ön VIP
páholyba szóló belépőjét is eljuttatta Önhöz, ám az továbbra sem derült ki, vajon a meghívá s
kiterjedt-e az On szűkebb és tágabb rokonságára, továbbá barátai és üzletfelei népes táborár a
is, amennyiben pedig nem, ki állta a VIP-páholyba szóló másik két, kifejezetten drágána k
számító jegy költségét . További kérdéseimre Semjén úr egyáltalán nem tért ki, arra
hivatkozva, hogy On a döntőn magánemberként vett részt .

Ez utóbbi kijelentés igazságát sajnos kétségbe kell vonnom . Platini úr Önnek szóló meghívása
például bizonyosan Orbán Viktor, futball iránt köztudottan érdekl ődő magyar
miniszterelnöknek, és nem Orbán Viktor magyar állampolgárnak, magánembernek szólt - h a
ugyanis így lett volna, akkor nehezen lenne magyarázható, hogy az UEFA-elnök a tízmilli ó
magyar állampolgár közül miért pont Ont hívta meg. Hasonlóképpen, ha az úttal kapcsolato s
költségeket nem On fedezte, akkor az ajándéknak minősül, ez esetben viszont tisztázandó az
ajándékozó személye, ett ő l függ ugyanis, hogy az ajándékot Orbán Viktor a rokon, a barát ,
esetleg a kolléga, vagy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapta-e - márpedig az utóbbi
esetben azt On köteles bevallani .



Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Csekély módosítással megismétlem tehát múltkori négy kérdésemet, arra kérve Önt, hogy e
kérdésekre külön-külön, konkrétan, tényszer űen és az igazságnak megfelelően szíveskedjék
választ adni :

1. Ki fizette Orbán Gáspár és Csányi Sándor uraknak a berlini BL dönt ő VIP páholyába
szóló jegyeit?

2. Ezek pontosan mennyibe kerültek ?

3. Milyen közlekedési eszközzel jutottak el Berlinbe ?

4. Ki fizette a berlini utazást, annak milyen költségei voltak ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . július 2 .

Tisztelettel :

/

Varju László
Demokratikus Koalíció
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