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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az interpelláció címe: "A kormánypropaganda részét képező álcivil szervezetek már nyíltan 
részesülnek a közpénzekből?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Miniszterelnökség által nyilvánosságra hozott közérdekből nyilvános adatok szerint Önök 2018.
novemberében nettó 14,5 millió forint értékben szerződést kötöttek a Clavis Consulting Kft-vel. A
társaság a közbeszerzési értékhatárt éppen el nem érő összegért cserébe az az Egyesült Királyság
kormánya által  készített  32 részes – az európai uniós szakpolitikákat  vizsgáló -  elemzéssorozat
tanulmányozását, az egyes szakpolitikai elemzések magyar nyelvű összefoglalását, az összefoglalók
alapján szakirodalmi tudományos mű elkészítését vállalta.

Joggal  merül  fel  a  kérdés,  hogy  miért  éppen  a  nevezett  céget  bízták  meg  eme  kétségkívül
érdekfeszítő  feladattal,  hiszen  különösebb  referenciamunka  nem állhatott  rendelkezésükre.  Nem
állhatott, ugyanis a Clavis Consulting Kft-t alig egy hónappal korábban 2018. október 2-án jegyezte
be a Cégbíróság. Szerintem itt mindannyian egyetértünk abban, hogy sok vállalkozás szeretne az
alapítás  után  ilyen  lendületesen  indulni.  Mészáros  Lőrinctől  tudjuk  azonban,  hogy  ez  nem
mindenkinek adatik meg, hiszen a sikerhez a Jóisten segítsége, a szerencse, és Orbán Viktor kell.

Úgy tűnik jelen esetben is adott volt mind a három. A Clavis Consulting Kft egyedüli tulajdonosa
ugyanis  az  a  Törcsei  Péter,  aki  egyúttal  a  médiában  független  civilként  tetszelgő  szervezet  az
Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Az Alapjogokért  Központ  az alapjogok helyett  a kormányt  védi  mindenek felett,  sőt  maga is  a
kormánypropaganda  szerves  része.  Egyes  jelentéseik  a  kormány  álláspontját  támasztják  alá,
nemegyszer olyan esetekben is amikor a kormány gyakorlata nyilvánvalóan sérti az alapjogokat.
Törcsei rendszeres vendég a kormányközeli médiumokban, ahol magát független civil szakértőnek



aposztrofálva igyekszik félrevezetni a nagyközönséget.

Egy szó, mint száz a jelenlegi, teljes mértékben közpénzből történő megrendelés leleplezi az álcivil,
botcsinálta szakértőt,  nyilvánvaló,  hogy a busás jövedelem nem másért,  mint  az elmúlt  időszak
agymosásában történő aktív szerepvállalásért jár.

Tisztelt  Miniszterelnök  Úr!  Ön  nem  érzi  magát  szánalmasnak  akkor,  amikor  a  hibás,  hazug,
arrogáns  és  kizárólag  saját  személyes  anyagi-,  és  politikai  haszonra  törekvő  politikájának
alátámasztására ilyen elvtelen,  álcivil  személyekre van szüksége? Őszintén kérdezem, egy ilyen
nyilvánvaló leleplezés kapcsán egy cseppet sem szégyelli magát?

Budapest, 2019. január 22.

Szilágyi György
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