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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Elfogadhatónak tartja Miniszterelnök Úr, hogy egy 
minisztere egy közpénzből meggazdagodott vállalkozó tulajdonában álló hajón nyaraljon és 
onnan intézze miniszteri feladatait?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Augusztus 16-án az Átlátszó újságírói a Szíjj László vállalkozó tulajdonában álló Lady MRD 
fedélzetén fényképezték le Szijjártó Péter miniszter urat. Az Átlátszó újságírói a hajó útvonalának 
vizsgálatakor arra a következtetésre jutottak, hogy Szijjártó Péternek 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 Szijjártó
Péter Facebook oldalára, amelyek akként mutatták be őt, mint aki éppen az irodájában tartózkodva 
intézi a miniszteri feladatait.

A fent leírt helyzetre időközben Szijjártó Péter 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.”

Miniszterelnök Úr!

Magyarország a koronavírus-járvány második hullámának kapujában áll, május óta nem volt ennyi 
új koronavírusos fertőzött Magyarországon. A magyar gazdaság teljesítménye visszaesett, 13,5%-
kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az államadósság megugrott, az MNB közleménye 
szerint a jelenlegi szintje 71,9%. A fertőzési adatok a környező országokban sem megnyugtatóak. 



Miniszterelnök úr számos olyan feladatot adott Szijjártó Péter számára, amely a vírus elleni 
védekezés eszközeinek beszerzésével kapcsolatos. Ezen felül a fehéroroszországi helyzet is a 
külügyekért felelős miniszter jelenlétét indokolná.

Bizonyára Miniszterelnök Úr is egyetért velem abban, hogy a miniszteri feladatokat és az ezzel 
kapcsolatos egyeztetéseket nem magáncélú utazások alkalmával kell intézni.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszterelnök Urat:

- Tudott-e Szijjártó Péter külföldi utazásáról?

- Tudott-e arról, hogy Szijjártó Péter a Lady MRD jelzésű, Szíjj László üzletember tulajdonában 
álló luxusyachton tartózkodik?

- Milyen összefonódás van a kormány tagjai és a közpénzből gazdagodó oligarchák között?

- Engedélyezte-e számára a külföldi utat?

- Engedélyezte-e számára, hogy magánútja során is miniszteri feladatait intézze?

- Ön szerint elfogadható-e, hogy egy mély, több szempontból is jelentős válság idején a védekezés 
szempontjából kiemelten fontos miniszter elhagyja az országot és nyaralni menjen?

- Nem tartja képmutatásnak azt, hogy a miniszter irodai munkájáról közöl fotókat, miközben az 
igazság az, hogy egy luxusyachton nyaral?

- Ön szerint nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hogy az ország külügyi kapcsolatait egy 
magánúton intézik?

- Nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy a Kormány egy tagja a kormányzati megrendeléseknek 
köszönhetően meggazdagodott vállalkozó tulajdonában álló luxusyachton vendégeskedik?

- Utazott-e már Ön a Lady MRD jelzésű hajón? Amennyiben igen, végzett-e utazása alatt 
miniszterelnöki tevékenységet? Amennyiben igen, mikor történt ez az utazás, mekkora 
ellenszolgáltatást fizetett az utazásért és mi volt az utazás célja?
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