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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Sokasodnak a bajok a Magyar Nemzeti Keresked őház Zrt . körül?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ezúttal arra a felettébb érdekes tényre szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Magya r

Nemzeti Kereskedőház Zrt. (továbbiakban : MNKH) egy olyan vállalkozással kö t

megállapodást, melyhez Orbán Viktor Miniszterelnök Úr több közvetlen rokona is köthet ő .

A Cider Alma nevű cég, melynek a hírek szerint 3,2 millió forintos tartozása van a

külügyi tárca felé, az alábbi zálogtárgyakat tette le biztosítékként: 5 millió darab

csemegekukorica konzerv és 1,5 millió darab magozott meggykonzerv . A tartozásból köze l

300 milliót sikerült eddig kifizetnie a cégnek, mely novemberre ígéri a teljes törlesztést .

Érdekes lehet az is, hogy miként került a MNKH látóterébe ez a vállalkozás, mely egésze n

véletlenül egy sor másik céget fog össze, amelyek szintén, bizonyára véletlenül, számo s

Orbán Viktorhoz köthet ő személyt sorakoztatnak fel . A cégcsoportban így például helyet ka p

Miniszterelnök Úr sógorn ője és annak élettársa, Lévai Gizella és Ökrös Imre, valamin t

unokaöccse Szeghalmi Ádám. Ha pedig már szóba került a Szeghalmi-család, Orbán Vikto r

másik unokaöccse, Szeghalmi Balázs, ismételten nyilván véletlenül, az MNKH törökország i

kirendeltségét vezeti .



Ám nem csak Miniszterelnökünk rokonai lelhetők fel az MNKH berkeiben, hanem

vejének, Tiborcz Istvánnak családtagjai is . A Syncope-Project nevű cég vezetője Bertha Péter

(Tiborcz unokatestvére), és ez a cég lehetett az MNKH partnere az USA nyugati partján ,

Szaúd-Arábiában, Dél-Amerikában és Mexikóban . . .

Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy az MNKH csupán egy olyan közreműködő szervezet,

melyet a fideszes érdekeltségek termékeit juttatja külföldi piacokra. Mindezt közpénzb ő l

menedzselve .

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy milyen szerepe van az

MNKH-nak a Fidesz közeli cégek külföldi helyzetbejuttatásában? Miért üzletel olya n

vállalkozásokkal, melyek a Miniszterelnök Úr közvetlen rokonait sorakoztatja fel ,

ráadásul nem is tudnak megfelelő garanciákat vállalni ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . szeptember 5 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltá n
Jobbik
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