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Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter részére

"Ki fizette a luxushelikopterezést? "
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A sajtóban megjelent, hogy Ön és felesége luxushelikopterrel ment haza egy mándok i
eskűvőről. On ezt előbb tagadta, majd amikor bizonyító erej ű fotókkal szembesítették, akkor
azt mondta, hogy magáncégek ajánlották fel Önnek a helikopter-utat . Az ügyben az On
felesége érdekeltségébe tartozó Nakama&Partners, valamint a Flycoop és a Valton-Master
Car cégek érintettek .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Bocsátott-e ki a Fly-coop a Nakama&Partners felé áfás számlát a helikopterbérlé s
barterezésérő l?

2. A Nakama elszámolta-e ezt a számlát költségként?

3. Ha a Nakama elszámolta, akkor volt-e légifuvarozás a tevékenységei között, ha pedi g
volt, akkor bocsátott-e ki áfás számlát az On számára, vagy elszámolták-e az utat
béren kívüli juttatásként?

4. Mivel viszonozza a Nakama a Flycoopnak a helikopterezést, mi a barter tárgya ?

5. Fizettek-e a Valton-Master Car tulajdonában lévő Mercedes bérléséért? Ha nem, mive l
viszonozza a 80 ezer forintba kerülő „szívességet”?



6. Valóban Kisvárdán szállt-e le a helikopter, ahol nincs repül ő tér, vagy kapott- e
különleges engedélyt a gép a reptéren kívüli leszállásra?

7. Fizettek-e a mándoki Forgách-kastély elnöki lakosztályában eltöltött éjszakáért? H a
nem, mivel viszonozza a 110 ezer forintba kerülő „szívességet' ?

Megtisztelő válaszát írásban várom. Tisztelettel arra kérem, válaszában nem próbálja meg úgy
beállítani, mintha a magánügyéről lenne szó. Ha egy miniszterrel kapcsolatban a korrupció é s
az adócsalás is felmerül, az nem magánügy és magántitok, hanem közügy, ezért minde n
általam kérdezett adat nyilvános, közérdekű információnak minősül .

Budapest, 2016. október 5 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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