
országgyűlési képviselő

OrszágcgYúié —s' ::.

Irományszám :
KI

A 53 AI 2--

Érkezett : 2017 ÁPR 2 4,

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Lázár János Miniszterelnőkséget vezető miniszternek

„ Került-e magyar közpénz az Európa Tanács olasz képvisel őjéhez?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajtójelentések szerint bíróság elé állítaná az olasz ügyészség Luca Volontét, az Európa
Tanács olasz képviselőjét és egyben az Európai Néppárt parlamenti közgyűlési csoportjának
az elnökét pénzmosás és korrupció vádjával . A jelenleg a mentelmi joga által védett
politikusról azt gyanítják az olasz ügyészek, hogy egy brit cégen keresztül 2,3 millió dollárt
kapott 2012 és 2014 között az azeri elnök, Ilham Alijev családjához kötődő azeri cégtől, hogy
az Európa Tanácsban lobbizzon Azerbajdzsán mellett, illetve hogy a Tanács ne kritizálja az
ET-tag Azerbajdzsán sorozatos emberi jogsértéseit . Így a gyanú szerint az ET-ben a Fideszt
is magában foglaló, legnagyobb frakciót képvisel ő Volonté fúrta meg, hogy az ET elfogadja a
német Christoph Strasser azeri politikai foglyok helyzetéről írt jelentését .

A nyomozók szerint a Volontét feltehet ően lefizető azeri cégtő l a brit Hilux Services LLP
számláin 2013 és 2014 között egymilliárd dollár áramlott át, így gyanítható, hogy az ET- t
érintő korrupció is jóval kiterjedtebb lehetett .
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Volonté neve Magyarországon sem ismeretlen, hiszen a néppárti képvisel ő volt az ET-ben
Orbán egyik legfontosabb szövetségese . Luca Volonté 2013-14-ben harciasan kiállt Orbán
Viktor illiberális államról szóló, elhíresült tusnádfürd ő i beszéde mellett, illetve ő volt az, aki a
Tanácsban lobbizott, hogy ne induljon monitoring-eljárás Magyarországgal szemben .

A Tanácsból származó információk szerint Volonté nem önzetlenül védte hazánkat sem .

Ezek fényében kérem, hogy a következő kérdésekre válaszoljon:

• Kapcsolatban áll-e jelenleg a hazai kormányzat a Hilux Services LLP vagy a Project
Associates UK Limited nevű nemzetközi tanácsadócégekkel?

• Került-e magyar közpénz közvetlenül, vagy tanácsadócég közbeiktatásával Luc a
Volontéhez, hogy az Európa Tanácsban lobbizzon Magyarország mellett? Ha igen ,
mikor és milyen összegben történtek a kifizetések ?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2017. április 24 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP)
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