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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Ön szerint helytálló, hogy milliós nyereséget elérő 
építési vállalkozókat közpénzből kártalanít a kormány? " 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Magyar Államkincstár ügyvédi adatkérésre kiadta azoknak a Szeviép-károsultaknak a listáját,
akiket  a  magyar  adófizetők  pénzéből  kártalanítottak  2018 márciusa  és  novembere  között.  Mint
tudjuk a magyar állam több mint 2,7 milliárd forintot osztott szét magáncégeknek és vállalkozóknak
a kártalanítás jegyében.

Akkoriban,  az  önkormányzati  kampány  alatt  a  Fidesz  egyik  prominens  vezetője,  a  kormány
minisztere,  Lázár  János  több  száz  csődbe  ment  szeged  kivállalkozóról  beszélt.  A maximális
összeggel kártalanított cégekről azonban sorra kiderült, hogy egyáltalán nem mentek csődbe, sőt,
még a Szeviép bedőlésének évében is nyereségesek voltak.

Az  államkincstártól  kiperelt  adatokból  egyértelműen  kiderült,  hogy  kampányidőszakban  az
adófizetők pénzéből még nyereséges, jól teljesítő cégeket is kárpótol az Orbán-kormány, akár 10
évre visszamenőlegesen is.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nem vitatjuk, hogy akinek valódi kára származott, azt kárpótolni kell!

Ugyanakkor  szeretnénk  végre  megtudni,  hogy  pontosan  hány  szegedi  vállalkozó  volt  a
kártalanítottak között, és közülük pontosan mennyi ment csődbe?

Szeretnénk  világosan  megtudni,  hogy  tulajdonképpen  milyen  jogcímen  fizettek  ki  közel  3
milliárd forintot nyereséges, jól menő, milliós nyereséget elérő építkezési vállalkozóknak és
cégeknek majdnem 10 évvel a Szeviép csődje után?



Szeretnénk  megtudni,  hogy  a  magyar  adófizetők  pénzét  miért  költik  prosperáló,  cégek
kifizetésére?

És ami legalább ilyen fontos: szeretnénk megtudni, hogy a fideszes kötődésű Quaestor-botrány
károsultjait, mikor kártalanítják? Mikor kárpótolják azt a több mint 30 ezer kisbefektetőt,
akiknek tényleg minden megtakarítása elúszott a magyar állam, a Magyar Nemzeti Bank és
az azóta megszűnt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hanyagsága miatt az Orbán-
kormány regnálása alatt? 

Szeretnénk megtudni, hogy Magyarország legnagyobb pénzügyi csalásának áldozatait mikor fogják
végre megsegíteni?

Várom megtisztelő válaszát
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