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írásbeli kérdés

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése
alapján „Miért csak néhány napja vonta vissza Tarsoly Csaba diplomata -
útlevelét?” címmel, írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Szijjártó Péter miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Miniszterelnökség kezdeményezésére a brókerbotrányban érintet t
nagyvállalkozó 2013 áprilisában kapta meg a parlamenti belépőjét. Ugyan ebben
az évben az Ön javaslatára kapta meg diplomata-útlevelét is, ami számo s
mentességet biztosított tulajdonosa számára. Ilyen útlevelet csak a köztársaság i
elnök, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke a parlamenti- és EP-képvisel ők,
valamit az állami hivatalok, szervezetek elnökei kaphatnak . Diplomata
útlevéllel az előbb felsorolt tisztségviselők családtagjai is rendelkezhetnek. Az
útlevél kiadásának körülményei is elég pikánsak, hiszen Ön Miniszter úr 2013 -
ban engedélyezte az okmány kiadását Tarsoly Csabának, arra hivatkozva, hog y
sűrűn utazik Moszkvába az ottani Magyar Kereskedőház megnyitása miatt . Kiss
Szilárd — aki azóta szintén el őzetes letartóztatásban van és akiről tudták, hogy
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nemzetbiztonsági kockázatot jelent - fontos szerepet játszott abban, hog y

Tarsoly megkapja a moszkvai vízumközpont és kereskedőház üzemeltetés i

jogát .

A fentiekre tekintettel a következő kérdésekre várom Miniszter Úr válaszát :

Amikor már kiderült a Questor bedőlése, akkor miért csak néhány napj a

vonta vissza Tarsoly Csaba diplomata-útlevelét?
Amikor már tudta, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot jelent ő Kiss
Szilárddal komoly üzleti kapcsolata volt Tarsoly Csabának, miért nem

akkor vonta vissza Tarsoly Csaba diplomata-útlevelét?
A Quaestor moszkvai és isztambuli Magyar Keresked őházai eddig

mennyibe kerültek a magyar adófizetőknek? Gondolok itt a fix havidíjra

és az üzletből befolyó 50 százalékos jutalékra, amit a minisztériu m

kifizetett a kereskedőházakat üzemeltető Tarsoly Csabának .
Miért csak néhány napja merült fel Önben a gyanú, hogy Tarsoly Csaba -
esetleg - felhasználhatja diplomata-útlevelét vagyona kimentésére, a

befektetők pénzének külföldi bankokba történ ő elhelyezésére?
Miniszter Úr! Alkalmatlanságára tekintettel mikor adja be lemondását ?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2015. április 2 .

Kónya Péte r
független képviselő
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