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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: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Lehetséges az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 
politikai alapon döntött milliárdos támogatásokról?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A g7.hu  portálon  megjelent  „A fideszes  települések  közel  500-szor  több  turisztikai  támogatást
kaptak,  mint  az  ellenzékiek„  című  cikk  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökségnél  folyó  „szakmai”
munkáról számol be:

„A tavaszi  járványkezelés  egyik  sajátos  mozzanata  volt,  amikor  nyilvánosságra  került,  hogy  a
turizmus összeomlása idején kik között oszt szét 85 milliárd forint támogatást a magyar állam. Ez
volt az a pályázat, amelyet három hónap helyett három hét után felfüggesztettek, a keretösszegét
indoklás nélkül 20 milliárd forintról 85 milliárdra emelték, és máig nem lehet tudni, hogy kik és mi
alapján döntöttek a támogatások szétosztásáról.

Ahogy  akkor  írtuk,  a  pályázat  nemcsak  azért  volt  kirívó,  mert  a  turizmus  bezuhanása  miatt
állásukat elvesztő tízezrek helyett a politikai elittel szoros kapcsolatot ápoló, kiemelkedően gazdag
vállalkozókat támogatta adófizetői pénzből. Újszerűségét inkább az adta, hogy milyen áttetszően
transzformálódnak  közpénz-tízmilliárdok  a  politikával  szoros  kapcsolatot  ápoló  gazdasági  elit
magántermészetű gazdagodására.

(…)

A tíz legtöbb pénzt kapó település közül kilenc fideszes vezetésű, egy helyen, Hercegkúton pedig
független a polgármester. Összességében az MTÜ-s táblázat alapján megítélt 38 milliárd forint 84
százaléka, 32 milliárd ment olyan településekre, amelyeknek 2019-ben fideszes polgármestere lett.”

Kérdezem Önt:



1. Felvetődhet a pályázati pénzek kiosztása kapcsán, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség nem
befolyásolástól mentesen döntött? 

2.  Lehetséges  az,  hogy  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  politikai  alapon  döntött  milliárdos
támogatásokról? 

Budapest, 2021. február 26.
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