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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mennyibe került az Ön helikopteres útja az 
adófizetőknek?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajtóhírekből tudjuk, hogy a japán tulajdonú Zoltek Zrt. nyergesújfalui új üzemének ünnepélyes 
alapkő-letételére Ön helikopterrel érkezett 2019. július 12-én.

Az index.hu kérdésére a Külgazdasági és külügyminisztérium azt a választ adta, hogy: "Szijjártó 
Péter azért utazik helikopterrel, mert a Vang Ji kínai külügyminiszterrel zajló tárgyalás után 20 perc 
alatt kell odaérnie Nyergesújfalura, a 127 milliárd forint értékű beruházással kapcsolatos 
megbeszélésre".

Ennek kapcsán a következőket kérdezem Miniszter Úrtól:

1. Mely cég helikopterével repült az említett időpontban? Ki (intézmény, szervezet, személy) fizette
az utat?

2. Mennyibe került pontosan ez a helikopteres út? Kérem, csatolja válaszához a számla 
fénymásolatát.

4. Van-e a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak szerződése bármelyik magyar vagy külföldi 
céggel amelytől helikoptereket vagy helikopteres utazási szolgáltatást vesznek igénybe? 
Amennyiben igen, kérem nevezze meg az említett vállalkozásokat! Amennyiben igen, kérem jelölje 
meg az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeget, illetve az egyes szolgáltatásért fizetett 
összeget.



5. A 2019. július 12-i helikopteres utazását megelőzően volt-e rá példa, hogy Magyarország 
területén belül Ön helikopterrel utazott miniszteri feladatai ellátása okán? Amennyiben igen, kérem 
jelölje meg a pontos időpontot, az utazás célját, és az utazás pontos költségét valamint valamint 
hogy melyik cég szolgáltatását vették igénybe.

6. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban mely szempontok alapján döntik el, hogy a miniszter 
és az államtitkárok milyen járművel utaznak egy eseményre, milyen körülmények indokolhatják 
helikopter használatát belföldi utazás során, és milyen dokumentum rögzíti az ezekkel kapcsolatos 
szabályokat?
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