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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: "Ön szerint összeegyeztethető a miniszteri hivatásával, 
hogy egy közpénzből meggazdagodott vállalkozó tulajdonában álló hajón nyaraljon és onnan 
intézze miniszteri feladatait?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Augusztus 16-án az Átlátszó újságírói a Szíjj László vállalkozó tulajdonában álló Lady MRD 
fedélzetén fényképezték le Miniszter Urat. Az Átlátszó újságírói a hajó útvonalának vizsgálatakor 
arra a következtetésre jutottak, hogy Miniszter Úrnak a fénykép elkészítésének pillanatában már 
több napja a hajón kellett tartózkodnia. Ez azért érdekes, mivel a fénykép elkészítésének napján, az 
azt megelőző és az azt követő napokban több képet is feltöltöttek Miniszter Úr Facebook oldalára, 
amelyek akként mutatták be Miniszter Urat, mint aki éppen az irodájában tartózkodva intézi a 
miniszteri feladatait.

A fent leírt helyzetre időközben államtitkára, Menczer Tamás válaszolt, aki azt írta, hogy „Igen, a 
miniszter szabadságát tölti, és közben dolgozik. Számos külügyminiszterrel tárgyalt telefonon, 
foglalkozott a beruházás-ösztönzési támogatásokkal, velem pedig a nemzetközi sporteseményekre 
vonatkozó - koronavírussal kapcsolatos - szabályokat dolgozta ki. A külügyminiszter általános 
munkatempóját még az ellenfelei is elismerik, a szabadsága sem telik munka nélkül.”

Nyilvánvalóan Miniszter Úr is egyetért velem abban, hogy az a „nyaralás” amely közben Miniszter 
Úr olyan, meghatározó kérdésekről tárgyal, mint a fehéroroszországi helyzet semmiféleképpen nem 
tekinthető magánútnak. Bizonyára Miniszter Úr is egyetért velem abban, hogy Magyarország 
külpolitikájával kapcsolatos, stratégiai döntéseket és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket nem 
magáncélú utazások alkalmával kell meghozni.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:



- Milyen közlekedési eszközzel utazott Miniszter Úr a hajóra való felszállás helyszínére? 
Amennyiben tömegközlekedési eszközt választott, abban az esetben tervezi-e koronavírus-teszt 
elvégzését az országba való visszaérkezésekor? A miniszteri juttatása részét képezi-e ingyenes 
koronavírus-teszt?

- Hogyan talált rá pont erre a hajóra? Mi alapján választotta pont ezt a hajót nyaralása helyszínéül?

- Mennyit fizetett, milyen ellenszolgáltatást nyújtott Miniszter Úr a hajó tulajdonosa számára az 
utazásért cserébe? Amennyiben a hajón való utazás ajándék volt, ez hogyan egyeztethető össze 
miniszteri hivatásával?

- Milyen kapcsolatban van a tulajdonossal?

- Utazott-e már korábban is ezen a hajón?

- Mi volt az oka annak, hogy Facebook oldalára olyan képeket töltött fel, amelyek tanúsága szerint 
ön az irodájában dolgozott, miközben a valóság az, hogy egy luxusyachton tartózkodott?

- Hogyan egyeztethető össze az adriai hajókázása a "több Balaton, kevesebb Adria" szlogennel?

- Hogyan egyeztethető össze miniszteri hivatásával, hogy egy többszintű válság idején ön 
luxusyachton tölti az idejét? Jelezte-e a miniszterelnök számára utazási szándékát?

- Milyen technikai feltételekkel biztosítják, hogy egy luxusyacht fedélzetén is a megfelelő 
titoktartási és biztonsági protokollok mellett tudja az ország külpolitikája szempontjából fontos 
ügyeket intézni?

- Nemzetbiztosági szempontból mennyire helytálló, hogy kikapcsolták a hajón a nyomkövető 
rendszert?
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