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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A kormány beismerte, hogy a hivatalos 
kampányidőszakon kívül a Fidesz javára pártkampányt folytat kormányzati tájékoztatásnak 
álcázva? " 

Tisztelt Miniszter úr !

Szíjjártó Péter részt vett egy interjún a BBC Hard Talk című műsorában. A riporter főleg az EP-
választási  kampányról,  és a  magyar  kormány EU-ellenes  plakátkampányáról  kérdezte  a  magyar
külügyminisztert. Szíjjártó Péter szerint a plakátok azért vannak kint, mert kampányidőszak van. A
riporter erre megkérdezte a minisztert, hogy miért nincs akkor rajtuk pártlogó, amire a válasz az
volt,  hogy a kormánynak kötelessége tájékoztatni  az állampolgárokat  azokról  a  fejleményekről,
amelyek hatással vannak az életükre.

Szíjjártó  Péter  lényegében elismerte,  hogy kormányhirdetésnek,  illetve semleges tájékoztatásnak
álcázva, közpénzből folytat kampányidőszakon kívüli kampányolást a Fidesz ! Márpedig ez tiltott
kampányfinanszírozásnak minősül !

A kormány  finanszírozta  plakátkampányra  az  Átlátszó  adatai  szerint  21,9  millió  eurót  (közel
hétmilliárd forint, egy kicsi focistadion árát) költöttek 2018 utolsó negyedévébe, azaz ez még nem
is a teljes összeg.

Azon  túl,  hogy  bebizonyosodott,  hogy  ezek  a  kormányhirdetések  tartalmilag  is  a  Fidesz  EP
kampányának  a  része,  nemhogy  az  Európai  Bizottság,  de  a  Fidesz  európai  pártcsaládjának
meghatározó jobboldali pártjai is elhatárolódtak a kampánytól, így a német CDU és CSU.

A Párbeszéd európai parlamenti képviselője, Jávor Benedek az Európai Bizottsághoz volt kénytelen
fordulni  a  magyar  emberek  érdekei  védelme  miatt,  hogy indítson eljárást  emiatt  az  embereket
félretájékoztató  magyar  kormánnyal  szemben,  mert  ez  tiltott  állami  párttámogatást  jelent  a  a



Fidesznek !

Különösen, hogy majd a tényleges, legális kampányidőszakban sem lesz a választók több mint felét
képviselő  ellenzéknek  megközelítően  sem  hasonló  lehetősége  kampányolnia  és  a  választókat
tájékoztatnia !

Tisztelt Miniszter Úr !

Beismeri, hogy a kormány tiltott párttámogatást, tiltott kampányfinanszírozást valósít meg a Fidesz
érdekében azáltal, hogy kormányhirdetésnek álcázva, - félrevezetve az embereket - pártkampányt
folytat? A kormány hajlandó azonnal felfüggeszteni ezt a tiltott kampány- és párttámogatást ?

A kormány a kampányidőszakban biztosít  az ellenzék számára hasonló tájékoztatási  lehetőséget
mint a hogy a kormány tette a Fidesz esetében most illegálisan kampányidőszakon kívül ?
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