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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés 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 igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrna k

„Milyen közel áll Önhöz, illetve családjához Adnan Polat török származás ú
űzletember?” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Adnan Polat milliárdos török üzletember sajtóértesülések szerint újabb beruházásokat kívá n
különböző olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek az Ön vejének, Tiborcz Istvánnak a z
üzleti érdekeltségéihez kapcsolódnak. Tekintettel arra, hogy Adnan Polat üzletembernek
számos olyan üzleti érdekeltsége van Magyarországon és Törökországban, amelyről az
adófizető állampolgároknak alig van tudomása, kérem, a helyzetet tisztázandó az alábbi
kérdésekre szíveskedjen válaszolni :

1.Milyen szerződésekkel rendelkezik a kormány illetve a kormány felügyelete vagy
irányítása alatt álló kormányzati szervek az ALX Magyar-Török Kft-vel ?

2. Kapott-e bármilyen központi költségvetési forrásból támogatást, illetve adókedvezményt az
ALX Magyar-Török Kft?

1



3. Milyen kedvezményekben részesült a Magyar Nemzeti Keresked őház Zrt. részérő l az ALX
Magyar-Török Kft? Milyen idő tartamra szól a Magyar Nemzeti Keresked őház Zrt. és az ALX
Magyar-Török Kft üzemeltetési szerződése Iránban és Törökországban?

4. Milyen szerződésekkel rendelkezik a kormány illetve a kormány felügyelete vagy
irányítása alatt álló kormányzati szervek a DNN Solar Partners Kft-veí, amelynek ügyvezet ője
Adnan Polat?

5. Milyen üzleti terveket küldött meg a kormányzat részére a DNN Solar Partners Kft, illetv e
a Hollandiában bejegyzett HBRE elnevezésű cégcsoport?

6. Ön hányszor, milyen fórumokon és mikor találkozott Adnan Polat török származás ú
üzletemberrel?

7. Hányszor, milyen fórumokon és mikor találkozott az Ön lánya és az ő férje, Tiborcz István,
Adnan Polat török származású üzletemberrel ?

8. Rendelkezik-e Adnan Polat a magyar szakszolgálatok által végzett nemzetbiztonság i
átvilágítással, kezdeményezte-e ennek megtörténtét?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . október 2 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP)

2


	page 1
	page 2

