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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kővér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Fazekas Sándor földm űvelésügyi miniszternek

„Tisztában van-e a földművelésügyi miniszter az általa vezetett tárca állományáb a
tartozók moszkvai útjainak részleteivel? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A magyar sajtót pár héttel ezelőtt járta körbe a hír, miszerint az orosz titkosszolgálatok
alkalmasak lehetnek a moszkvai Ritz-Carlton szálloda vendégeivel kapcsolatos hírszerzésre .
A lehetőségek fennállását sem az érintett titkosszolgálatok képvisel ői, sem az érintett
kormányok nem tagadták.

A moszkvai Ritzben megszerzett információk – jellegükből adódóan – arra adhatnak
lehetőséget az orosz titkosszolgálatoknak, hogy a Ritz-Carlton vendégeit kompromittálják ,
velük szemben megteremtsék a zsarolás lehet őségét .

Ezzel a lehetőséggel, ti . az orosz titkosszolgálatok esetleges magyarországi
befolyásszerzésével tagadhatatlanul összefüggésben van a Fidesz-kormány volt moszkva i
agrárattaséjának, Kiss Szilárdnak a jelentős részben továbbra is feltáratlan ügye . A magyar
titkosszolgálatok a sajtóban is napvilágot látott értesülései szerint ugyanis maga Kiss Szilárd
is előszeretettel kísért magyar delegációkat a Ritz-Carltonba, ezek között a vendégek közöt t
pedig fontos üzletemberek és döntéshozók mellett lehettek magyar kormányzati szerepl ők, és
konkrétan a Földművelésügyi Minisztérium kötelékében dolgozók is .



Ezzel kapcsolatban kérem, hogy az alábbi kérdésekre válaszoljon:

1. A 2010 óta eltelt időszakban hány alkalommal, milyen id őtartamra és pontosan kik
látogattak a Földművelésügyi Minisztérium állományának tagjai közül hivatalos vagy ne m
hivatalos úton Moszkvába ?

2. Volt-e arra példa, hogy a Földművelésügyi Minisztérium delegációjának tagjai nem
ugyanazon szállást vették igénybe az 1 . kérdésben firtatott moszkvai tartózkodásaik
időtartama alatt? Amennyiben igen, kik, hol, mikor és milyen id őtartam erejéig szálltak meg a
delegáció tagjai többségének szálláshelyétől eltérő helyen? A delegáció tagjai többségének
szálláshelyétől eltérő szálláshely között szerepelt-e a Ritz-Carlton (125009 Moszkva ,
Tverszkaja 3, Oroszország) ?

3. A Földművelésügyi Minisztérium fel tudja-e mutatni azokat a foglalási dokumentumokat
illetve számlákat, amelyek a minisztérium állománya tagjainak moszkvai tartózkodásait
dokumentálják, ideértve azokat a számlákat is, amelyek a delegáció többségéne k
szálláshelyétől eltérő szálláshelyeken kerültek kiállításra?

4. Van-e tudomása arról, hogy 2010 . júniusa és 2012. júliusa közötti közigazgatási
államtitkári megbízatása alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium részér ől Farkas Imre -
tekintettel Oroszországban folytatott tanulmányaira és hivatalos önéletrajzában feltüntetett
felsőfokú orosz nyelvtudására – járt-e Moszkvában hivatalos vagy nem hivatalos látogatáson ?
Ezen látogatások alkalmával ellátogatott-e, illetve megszállt-e a Ritz-Carlton szállodában ?
Látogatásai során találkozott-e Kiss Szilárddal, és amennyiben igen, hányszor, milyen ügybe n
és milyen célból?

5. Van-e tudomása arról, hogy a 2010 óta eltelt időszakban Poprády Géza akár a
Vidékfejlesztési Minisztérium, akár a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási
államtitkáraként hivatalos vagy nem hivatalos úton Moszkvába utazott? Ezen látogatáso k
alkalmával ellátogatott-e, illetve megszállt-e a Ritz-Carlton szállodában? Látogatásai sorá n
találkozott-e Kiss Szilárddal, és amennyiben igen, milyen ügyben és milyen célból ?

6. Amennyiben akár Farkas Imre, akár Poprády a 2 . kérdésben meghatározott módon a
delegáció tagjainak többségétől eltérő szállást vett igénybe, arról értesítették-e önt, akár
vidékfejlesztési- akár földművelésügyi miniszteri minőségében, illetve kértek-e erre
engedélyt? Mekkora többletköltséget jelentett külön elszállásolásuk, és mivel indokolták ezt ?

7. A 2. pontban meghatározott módon a delegáció tagjainak többségét ől eltérő szálláson
tartózkodók - ideértve Farkas Imrét és Poprády Gézát is – szállodai számláinak
kiegyenlítésében részt vett-e Kiss Szilárd ?

Segítő együttműködését előre is köszönöm !

Budapest, 2017 . március 23 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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