rszá :gy ű iés Hivatal a
!-- :már,szdm
L

Ei'ze,t.

KW589 5

2017 FEBR 13 .

országgy űlési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kő vér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani
Pintér Sándor belügyminiszternek
„Meg tudja-e erősíteni, hogy soha életében nem találkozott személyesen Dietma r
Clodóval?” címmel.
Tisztelt Miniszter Úr!
Egy 2016 . június 15-én, Regensburgban tett írásbeli vallomásában Dietmar Clodo, a
kilencvenes évek magyar alvilágában a „bombagyárosként” elhíresült és kés őbb letöltendő
szabadságvesztésre ítélt személy azt állítja, hogy 1993 és 1996 között Ön is azok közé a
személyek közé tartozott, akik Clodo Budapest III . kerület, Meggy utca 19 . szám alatt
található lakásán több alkalommal megjelentek, és Clodótól német márkában denominál t
pénzösszegeket vettek át . Clodo állítása szerint ő maga 1993 és 1996 között közvetítőként
lépett fel számos, a magyar államhatalmi szervekhez köthet ő – tipikusan politikai és
rendészeti – vezető és Szemjon Judkovics Magiljevics között, és ezek közé az államhatalm i
szervekre befolyással bíró személyek közé tartozott ön is .
Egy 2016. októberében az osztrák ORF tévécsatornának adott interjúban Clodo annyiva l
pontosítja vallomását, hogy Ön a megjelölt idő szakban havi egy alkalommal vett át tízezer
márkányi készpénzt az ő közvetítésével Magiljevicstól azért cserébe, hogy a magya r
hatóságoknál Magiljevics ukrajnai 'és oroszországi vonatkozású, Magyarországon folytatot t
illegális tevékenységeivel kapcsolatban annak érdekében eljárjon, hogy a hatóságok eze n
illegális tevékenységek felett szemet hunyjanak .

Dietmar Clodo írásbeli vallomásában továbbá azt állítja, hogy nem sokkal az 1994 . évi
országgyűlési választások előtt Magiljevics tolmácsa egy egymillió márkát tartalmazó táská t
kézbesített számára, amelyet személyesen Orbán Viktornak kellett átadnia . Clodo vallomása
szerint a Fidesz elnöki tisztségét akkor is betölt ő Orbán némi vonakodást követ ően
személyesen, egy idősebb úriember társaságában jelent meg Clodo lakásán, és az egymilli ó
márkát tartalmazó táskát átvette .
Az orósz The Insider értesülései szerint a Clodo lakásán végbement átadás-átvételekr ől titkos
videó felvételek készülhettek egy az átadás-átvétel helyszínéül szolgáló helyiségben találhat ó
könyvespolcon elrejtett kamera segítségével . A kamera által elkészített felvételek Szemjo n
Magiljevics 2008 . évi moszkvai letartóztatásakor a lap értesülései szerint az oros z
titkosszolgálatok, illetve az orosz kormány birtokába kerülhettek a Magiljeviccsel kötöt t
informális vádalku keretében .

Ezen információk fényében kérem, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre :
1. Fenntartja-e 1999-ben tett állítását, mely szerint soha nem találkozott személyesen Dietma r
Clodóval?
2. Találkozott-e valaha személyesen Szemjon Judkovics Magiljeviccsel ?
3. Átvett-e valaha akár német márkában, akár bármely más denominációban pénz t
Magiljevicstő l, vagy bármely Magiljevics képviseletében eljáró személyt ől, ideértve Dietmar
Clodót is ?
4. Van-e tudomása arról, hogy az orosz kormány illetve titkosszolgálatok, vagy bármely má s
állam hatalmi szerveinek olyan mozgóképek lennének a birtokában, amelyeken O n
borítékban, táskában vagy bármely más hordozóban készpénzt vesz át?
5. Van-e tudomása arról ; hogy az orosz kormány illetve titkosszolgálatok, vagy bármely má s
állam hatalmi szerveinek olyan mozgóképek lennének a birtokában, amelyeken Orbán Vikto r
borítékban, táskában vagy bármely más hordozóban készpénzt vesz át?
6. Van-e tudomása arról, hogy Szemjon Judkovics Magiljevics magyarországi tartózkodás a
idején bármilyen, a magyar állami szervek döntéseire befolyással bíró személy részér e
befolyásszerzés céljából egyszeri alkalommal vagy rendszeresen pénzt adott át?
Várom válaszát !
Budapest, 2017. február 13 .
Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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