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Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló törvény 42 . § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

„Részesült-e ön is az azeri megvesztegetési alapból? ”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A szervezett bűnözés és a korrupció ellen fellépő OCCRP nemzetközi szervezet friss jelentése szerint
az azeri diktatíura 3 milliárd dolláros titkos pénzalapot tartott fönn, jórészt európai politikusok é s
újságírók megvesztegetésére. Az Alijev elnök önkényuralmi rendszerét az elítélő Európa tanács i
jelentéstől megmentő olasz és a nyilvánvalóan elcsalt azeri elnökválasztást szabadnak és tisztának
minősítő bajor politikus botránya után az ügyben magyar szál is fölmerült .

Kiderült, hogy röviddel az azeri baltás gyilkosként elhíresült Ramil Safarov kiadása után töb b
részletben mintegy 2 milliárd forintnyi dollár érkezett a Velasco International offshore cé g
magyarországi számlájára ama négy offshore cég egyikétől, amelyik a titkos azeri alapból történő
megvesztegetéseket intézte. A Velasco valóságos tulajdonosa a legbefolyásosabb azeri politikuso k
egyikének, Ejjubov első miniszterelnök-helyettesnek a fia volt . 2015-ben aztán a Velascot fölszámolták ,
az ide küldött pénznek pedig nyoma veszett. Nehéz mindebbő l nem arra a következtetésre jutni, hogy
az ide utalt pénz Safarov szabadon bocsátásának ára volt, és a Velasco közvetítésével eljutott ahhoz a
személyhez, aki ezt a "baráti szívességet" Azerbajdzsánnak elintézte .

Minthogy pedig két hónappal korábban ön volt az, aki Bakuba látogatott és külön tárgyalás t
folytatott az említett Ejjubov miniszterelnök-helyettessel, továbbá minthogy a Fidesz frakciója el őtt ön
elismerte, hogy a gyilkost az ön személyes utasítására bocsátották szabadon, ez a személy aligha lehetet t
más, mint ön.

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

Jutott-e a szóban forgó alap pénzéből önnek, vagy bármely önhöz köthető személynek vagy
szervezetnek? Amennyiben pedig válasza nemleges, hogyan kívánja a gyanút eloszlatni és a több min t
kézenfekvő látszatot cáfolni ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2017. szeptember 8 .

Tisztelettel :

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Varju László
Demokratikus Koalíció
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