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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ isénvlő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani
dr. Polt Péter legfőbb űgyészhez

„Pontosan mire költötte el a Legfőbb Ügyészség az Európai Uniótól megtéríteni kővetett
80,4 millió forintot? »

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Legfóbb Ügyész Úr!

A Kormány honlapján olvasható Orbán Viktor miniszterelnök Jean-Claude Junckernek, a z
Európai Bizottság elnökének írt, 2017 . augusztus 31-én kelt levele, amiben az európa i
szolidaritásra hivatkozva azt a kérést fogalmazta meg, hogy az Európai Unió fele részbe n
viselje a migrációs válság miatt a külső határok védelme érdekében foganatosított
intézkedések költségeit . Ezen elmúlt két évben felmerült kiadásokat összesen 270 milliár d
forintban jelölte meg, ugyanakkor a levél annak részletezését nem tartalmazza, és még a fő
kiadási tételekre vonatkozó adatokat sem ismerteti . Ezért szeptember 6-án közérdekű
adatigényléssel fordultam Rogán Antalhoz, a miniszterelnök kabinetfőnökéhez, amelyben
„Orbán Viktor miniszterelnök Jean-Claude Junkernek, az Európai Bizottság elnökének írt ,
2017. augusztus 31-én kelt levelében a határvédelem költségeként megjelölt összeg
meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumok” megküldését kértem .

Adatigénylésemre válaszul a Miniszterelnöki Kabinetiroda egy mindössze egyoldalas
táblázatot küldött, ami költségvetési fejezetek, illetve címek szerinti bontásban tartalmazza a
2015 és 2017 júliusa között összesített többletkiadásokat anélkül, hogy az egyes tétele k
mögött álló kifizetések okáról vagy jogcíméről bármilyen információval szolgálna .

A Miniszterelnöki Kabinetiroda által megküldött „A menekültügyi és migrációs helyzet
kezelésével összefüggően a kormányzat által biztosított források összesítése 2015-2017 .
június 30. között” című dokumentum szerint a Legfőbb Ügyészségnek 80,4 millió forint
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költségvetési forrást biztosítottak a menekültügyi és migrációs helyzet kezeléséve l
összefüggően.

A fentiekkel összefüggésben az alábbi kérdésekben kérem Legfőbb ügyész Úr tájékoztatását :

Kérem tisztelt Legfőbb ügyész Urat, adjon tájékoztatást arról, hogy a Legf'o'bb ügyészsé g
pontosan milyen rendkívüli menekültügyi és migrációs helyzethez kapcsolódó, 2015 el őtt
nem jelentkező feladatok finanszírozására fordította a hivatkozott dokumentumban megjelölt
forrást! Kérem, jelölje meg, hogy az egyes többletfeladatok végrehajtása tételesen mekkor a
költségvetési többletforrást igényelt . Kérem, az adatokat évenkénti bontásban (2015, 2016 ,
2017. évi I. félév) bocsássa rendelkezésemre !

Budapest, 2017 . szeptember 28 .

dr. Hara4go Tamás
MSZP
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