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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: "Repült-e Ön Borkai Zsolttal?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

MTI  tudósítások  alapján  Ön  is  utazott  a  Borkai  Zsolthoz  és  köréhez  kapcsolódó  utazásokhoz
használt repülőgéppel.

A győri  polgármester  a  Rákosfalvy Zoltán  érdekeltségébe tartozó,  az  Audinak eladott  földeken
meggazdagodó cég Cessnáján vitte körutazásra az Audi vezérét és Önt.

Az Átlátszó derítette ki, hogy a gépet Rákosfalvy Zoltán ügyvéd-nagyvállalkozó biztosította a az
utazásokaihoz.  Az egész Borkai Zsolt  körüli botrányt kirobbantó, magát az Ördög Ügyvédjének
nevező szerző a HA-CIZ lajstromjelű gépről ír.

Ahogyan  az  Index  is  írja  cikkében:  „Azt,  hogy  a  kisgép  Borkaihoz  köthető,  két  MTI-fotó  is
bizonyítja. Az egyik – amit borítóképnek használtunk – 2014. július 3-án készült. Az MTI a kép alá
azt írta, hogy Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és
Borkai  Zsolt,  Győr polgármestere  kezet  fognak,  miután kiszálltak  a polgármester  által  vezetett
repülőgépből a Győrhöz közeli péri repülőtéren, 2014. július 3-án. A repülőteret mintegy 56 millió
eurós  beruházással  tették  alkalmassá  Boeing-737  és  Airbus  320  típusú  gépek  indítására  és
fogadására.”  A  fotón  jobbról  Thomas  Faustmann,  az  Audi  Hungária  Motor  Kft.  ügyvezető
igazgatója, balról, Knáb Erzsébet az Audi Hungária Motor Kft. személyügyekért felelős ügyvezető
igazgatója is látható.”

A 24.hu információi szerint pedig az orgián készült felvételeken látható, a polgármesterrel szintén
bensőséges  kapcsolatot  ápoló  milliárdos  is,  Somogyi  János,  akinek  szintén  van  saját  gépe.  A
légjármű nyilvántartás szerint egy ötszemélyes amerikai Cirrus SR 22T-t használhat, ez a családi
cég, a Somogyi Holding Kft. nevén van regisztrálva.



Mindezek miatt kérdezem:

- Ön hányszor repült a fentiek közül valamelyik gépen? 

- Mikor történtek ezek az utazások? 

- Mi volt az úti célja ezeknek a repüléseknek? 

- Ön részt vett-e a botrányos orgiához hasonló összejöveteleken Borkai Zsolt társaságában? 

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. október 9.

Bangóné Borbély Ildikó
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