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dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke

részére

helyben

tárgy : írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .

törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II .

24 .) OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Jelent-e nemzetbiztonsági kockázato t

Orbán Viktor veje, Tiborcz István?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani Pintér Sándor belügyminiszternek.

Tisztelt Miniszter Úr !

A napokban adott interjút Tiborcz István az Origonak, amelyben elismerte, hogy tulajdonos a

BDPST Zrt-ben. Az már korábbi sajtóinformációkból kiderült, hogy a BDPST Zrt . nem

akármilyen partnerekkel üzletelt : többek között az Orbán Viktort barátjának nevező török

oligarchával, Adnan Polattal, illetve az FBI által körözött, pénzmosási ügyek miatt világhír űvé

vált Ghaith Pharaonnal .

Mára tehát bizonyosságot nyert, hogy 2016 márciusában Tiborcz István cége és Adnan Pola t

cége adta el a József nádor téri Postabank-székházat Ghaith Pharaon cégének .

Az esetsúlyos aggodalomra ad okot .
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Ha figyelembe vesszük, hogy Tiborcz István szoros kapcsolatban áll Magyarország

miniszterelnökével, eközben pedig nemzetközi körözés alatt lévő bűnözőkkel üzletel a cége ,

akkor a nemzetbiztonságot különösen súlyosan veszélyeztető esettel állunk szemben .

Mindezeket a kockázatokat Magyarország jól láthatóan Orbán Viktor és családja üzlet i

érdekében viseli .

Ezért a helyzet tisztázása érdekében az alább kérdésekkel fordulok Miniszter úrhoz :

• Nem látja-e nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak, hogy Orbán Viktor

rokonaként nemzetközi körözés alatt lévő bűnözőkkel üzletel Tiborcz István?

• Volt-e már Tiborcz Istvánnak nemzetbiztonsági átvilágítása az ismertek tükrében ?

• Tettek-e bármilyen ,intézkedést az esetlegesen előállt nemzetbiztonsági kockázatok

csökkentésére ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2017 . november 2 .

Sabó Szabolc s

' függetk_énországgyűlési képviselő

(Együtt)
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