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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hajlandó-e tiszta vizet önteni a pohárba a repülőútjait
illetően?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Csányi Sándor úr, az OTP elnök-vezérigazgatója kijelentette, hogy ön soha nem vendégként utazott
az OTP magángépén, utazásait mindig maga fizette. Korábban viszont arra derült fény, hogy ön a
kormányzati megbízatásokra igen sikeresen pályázó Garancsi István vendégeként repült a Mol Vidi
bulgáriai meccsét megtekinteni, az erre vonatkozó képviselői kérdésre viszont október 1-án azt
válaszolta, hogy „harminc éve is így mentem, és jövő héten is így fogok menni.”
Tekintsünk el most attól a körülménytől, hogy harminc éve Garancsi István éppen megszerezte a
közgazdász diplomáját és kirendeltség-vezetőként dolgozott Pécsett a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezetnél, vagyis aligha volt abban a helyzetben, hogy 17 milliárdos luxusrepülőgépen
lássa önt vendégül. Érjük be azzal, hogy a fent idézett két kijelentés annyiban legalábbis zavaros
helyzetet teremt, hogy magánrepülőgépeken tett útjait ön időnként ajándékba kapja, időnként
viszont fizet érte. Az országgyűlésről szóló törvény értelmében azonban ön nem fogadhat el olyan
ajándékot, aminek értéke meghaladja az egyhavi képviselői alapdíjat, jelenlegi helyzet szerint 948
ezer forintot,
Mindenesetre, Csányi úr tájékoztatása szerint, amikor az OTP gépét használta, nem vendégként
utazott. Nézzük először ezeket az utakat!
Ismerve a gép kihasználtságát, egy személy szállítási költsége egy átlagos, 2,5 órás repülőúton
szakértői becslés szerint oda-vissza 700 ezer forint lehet. Ezek után a következő információk állnak
rendelkezésünkre:
Január 10-én ön ezzel a géppel utazott Berlinbe, ahol a világgazdasági csúcs (WWG) fórumán

díszvendégként előadott.
Február 19-én a gép Szófiában járt, ugyanaznap, amikor ön a bolgár miniszterelnökkel tárgyalt.
Május 14-én a gép Varsóba repült – aznap ön a választás utáni első külföldi útjaként a lengyel
miniszterelnöknél tett látogatást.
Június 6-án a magyar válogatott Belorussziában, Bresztben játszott, a mérkőzést a nemzeti Sport
beszámolója szerint ön Csányi Sándorral együtt nézte meg. A gép aznap történetesen Bresztben járt.
Június végén a repülő Brüsszelbe tartott, véletlenül éppen akkor, amikor ön az EU csúcstalálkozóján
vett részt.
Július 10-én Szentpétervárott tartották a francia–belga vb-elődöntőt, amit ön Macron francia
elnökkel tekintett meg. A gép aznap egészen véletlenül Szentpétervárott járt.
Október 4-én Londonban rendezték a Chelsea–Mol Vidi meccset, amit ön Schmidt Máriával és
Csányi Sándorral szurkolt végig. Mit tesz Isten, a gép aznap Londonban volt.
Október 12-én Athénba repült, az aznap játszott görög–magyar meccs színhelyére.
A tallini magyar–észt mérkőzést ön megint csak Csányi Sándor társaságában tekintette meg október
15-én. Aznap a gép is ott volt.
November 29-én ismét Belarusz, ezúttal Bariszov városa az úticél, ahol aznap a Mol Vidi–BATE
meccset játszották.
Higgyünk bármennyire is a véletlenekben, aligha föltételezhető, hogy a gép ezekbe a városokba és
ezeken a napokon az ön programjától függetlenül repült. A fenti tíz út költsége hétmillió forintra
tehető.
Lássuk most a Garancsi István társaságában tett kirándulásokat! Mint maga is elismerte, ön július
25-én Várnába repült Garancsi vendégeként egy MOL Vidi meccsre. Október elsején hozta az erről
érdeklődő képviselő tudomására, hogy a következő héten is így fog repülni – vagyis október 8-a és
14-e között is tett így egy utat. A Mol Vidi összesen négy alkalommal játszott külföldön 2018-ban.
Havasi Bertalan sajtófőnök újságírói kérdésre azt mondta, hogy ön „a MOL-Vidi FC minden
mérkőzésére el szokott menni. Az utazások során a focicsapat tulajdonosának vendége, és
ugyanolyan módon utazik, mint a MOL-Vidi FC többi vendége. Ez eddig is így volt, és ezután is
így történik majd. Mindez a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerül.” Ezek szerint
tehát ön tavaly két alkalommal kapott ajándék repülőutat a MOL-Vidi külföldi meccseire (a másik
kettőre, mint láttuk, Csányi Sándorral, illetve vele és Schmidt Máriával az OTP gépén repült).
Június 21-én továbbá Nyizsnij Novgorodba repült Garancsi úr vendégeként az ArgentinaHorvátország vb-mérkőzésre, július 15-én pedig ugyanígy Moszkvába, a horvátok és a franciák által
játszott vb-döntőre. A Garancsi által használt repülő üzemköltsége becslések szerint mintegy
másfélszerese az OTP-ének, vagyis csak az a négy ajándék út, amiről tudunk, durván négymillió
forintba kerülhetett.
Kérdezem ezek után miniszterelnök urat:
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1. Az elsőként említett tíz út bármelyikét az OTP, illetve Csányi Sándor vendégeként tette-e meg?
2. Ha nem, volt-e közöttük olyan eset, amikor az útiköltséget a Miniszterelnökség állta?
3. Volt-e a hat futballmérközésre tett út között olyan, aminek költségét a Miniszterelnökség fizette?
4. Ha igen, milyen jogcímen használt ön közpénzt futballmérkőzések látogatási költségének
fedezésére?
5. Ha nem, hogyan egyezteti ön össze azt a tényt, hogy csak az említett hat mérkőzés megtekintése
legalább 4,5 millió forintjába került, azzal a korábbi kijelentésével, miszerint sosem volt vagyonos
ember és most sem az?
6. Fizetett-e Havasi Bertalan tájékoztatásával ellentétben a fentebb fölsorolt négy út bármelyikéért
térítést Garancsi úrnak?
7. Ha igen, melyekért?
8. Ha csak egy utat is ajándékba fogadott el Garancsi úrtól, azzal törvényt sértett. Hajlandó-e
szembenézni ennek következményeivel?
9. Ha valamennyi út árát kifizette Garancsi Istvánnak, akkor a fent említett 4,5 milliós költség
csaknem 9 milliós összegre nő. Ez esetben is fenntartja-e a vagyonosságára vonatkozó kijelentést?
Budapest, 2019 április 24.
Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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