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Érkezett: 2015 tO KTT 12.

Dr. Kövér László úr
az Országgy űlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

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

„És ez így rendben van? Na, fussunk neki még egyszer! ”
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2015 . július 2-án benyújtott K/5469. számú, Lázár János miniszter úr külföldi
utazásainak méregdrága költségeit firtató, írásbeli kérdésemre az Ön helyettesét ől, Semjén
Zsolttól, koránt sem kaptam megnyugtató választ . Az egyik legaggasztóbb Semjén úr
válaszában a következő :

„Tájékoztatom, hogy Lázár miniszter úr a kérdésében megjelölt utazások költségeit 201 4
májusában magánvagyonából megfizette, ahogy az is köztudomású, hogy hivatali feladataibó l
adódó külföldi utazásait azóta teljes egészében magánvagyonából fedezi . Ez még akkor i s
méltányolható, ha Lázár János miniszter úr az egyik legkevesebbet utazó kormánytag ”

Semjén úr felfogása, mely szerint méltánylandó Lázár úr „nagyvonalúsága”, a Demokratikus
Koalíció szemléletétől merőben eltérő és aggodalomra ad okot. Álláspontunk szerint a
közszolga a köz érdekében végzett tevékenységét a közösség által fizetett adóból, vagyi s
közpénzből tegye. Ha ez nincs így, összemosódik a közfeladat a magáncéllal, a közpénz a
magánpénzzel és miniszter úr tevékenysége ellen őrizhetetlenné válik . Ezért az ilyen
magatartást nem méltányolni, hanem elutasítani kellene .

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

1. 2014 májusától hányszor és milyen hivatalos úton volt Lázár miniszter úr? Kérem az ország, a
tárgyalópartner, a hivatalos út célja megjelölését .

2. A hivatalos utak milyen kiadásokkal jártak? Szállásra, egyéb dologi kiadásra mennyit költött a
miniszter úr a magánvagyonából az egyes utak alkalmával ?

3. A hivatalos utakon kik voltak a kíséretében? Voltak-e családtagok, rokonok, barátok,
üzlettársak, vagy „jó ismerős”? Ha igen, nem merül-e fel Önben, hogy civil kísérettel,
magánvagyonból fizetett utak esetén kevesebb figyelem fordítódik a hivatalos út eredet i
céljára, a közfeladatra? A hivatalos úton összemosódik esetleges a magáncél a közcéllal ?

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés!



4 . Nincs-e aggodalom Önben, ha Lázár miniszter úr a magánvagyonából fedezi hivatalos útja i
költségeit, nem érvényesülhet maradéktalanul az információszabadságról szóló 2011 . évi
CXII . törvény azon szabálya, hogy közszerepl ő , közpénzen végzett közfeladata a köz számár a
megismerhet ő kell legyen? Vagy megfordítva a kérdést : éppen az a cél, hogy a közszerepl ő
tevékenységét és költését a köz ne ismerhesse meg?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . október 12 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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