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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.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért csak az Orbán család török üzlettársa, Adnan 
Polat kereskedőházát nem zárták be?"

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-es európai parlamenti választási programjában elsőként 
szorgalmazta, hogy Magyarország a nyugati piacok mellett nyisson keleti irányba is, hisz az 
egyoldalú elköteleződés úgy a diplomáciában, mint a gazdaságban káros. Ezen elv mentén Önök 
2012-től sorra nyitottak kereskedőházakat, amelyek célja a hivatalos kormányzati kommunikáció 
szerint a magyar kis- és középvállalkozások exporttevékenységének adott régióban történő 
támogatása, bővítése volt.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) azonban veszteségesen működött, amit Önök azzal 
magyaráztak, hogy a cég csupán a költségeket viseli, miközben a profit a magyar vállalkozásokhoz 
kerül. Az MNKH kínos helyzetbe került akkor is, amikor kiderült, hogy nem sokkal a Quaestor 
csődje előtt az érintetteknek sikerült kimenteniük pénzüket, mialatt magyar emberek tízezreinek a 
megtakarításai ragadtak bent a brókercégben. Ráadásul 2016-ban az is napvilágot látott, hogy az 
állami cégnek többmilliárd forinttal tartoznak olyan vállalkozások, amelyek kapcsolatban állnak a 
miniszterelnök feleségének rokonaival.

Mindezek után Önök tavaly nyáron átalakították a rendszert, megszüntették a kereskedőházak 
üzemeltetéséről szóló szerződéseket, helyettük olyan nagyobb régiókat lefedő exportfejlesztési 
partnerirodákat szándékoznak létrehozni, melyek felügyelete az MNKH jogutódjaként létrejött 
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség feladata lesz az Ön irányítása alatt.

A 444 információi szerint egyetlen olyan cég van, melynek máig élő szerződése van a HEPA-val, ez
pedig az Adnan Polat török üzletember tulajdonában álló ALX Magyar-Török Kereskedelmi 



Központ Kft., amely havi 70 millió forintért üzemelteti a török kereskedőházakat.

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat:

- Hogyan értékeli a kereskedőházak elmúlt évekbeli működését, teljesítményét? Kérem, hogy az 
egyes kereskedőházakra költött közpénzek összegét, az e kereskedőházak által elért árbevételt, 
valamint a kereskedőházak által megtermelt profitot táblázatos formában küldje el számomra éves 
bontásban.

- Az egyes kereskedőházak pontosan mennyi és milyen pénzügyi volumenű üzletkötésben 
segédkeztek a hazai magyar vállalatoknak? Ezekből mekkora volt az a profit, ami a résztvevő 
magyar vállalatoknál maradt?

- Milyen kapcsolatban áll a magyar kormányfővel vagy a kormány más tagjaival Adnan Polat török 
üzletember? 

- Volt-e, illetve van-e bármilyen közös üzleti érdekeltsége Adnan Polatnak és a kormányfő bármely 
családtagjának? Állt-e, illetve áll-e a kormányfő vagy felesége bármely családtagja szerződéses 
viszonyban a török üzletemberrel?

- Miért csak az Adnan Polat által üzemeltetett kereskedőházat nem zárták be?

- Megnyitása óta összesen mennyi állami támogatást kapott az általa üzemeltetett kereskedőház, és 
ezeket a pénzeket pontosan mikor és mire költötték el?

- Volt-e a cégnek valamilyen, a kereskedőház működésével kapcsolatos deklarált vállalása, 
előirányzata, amit a magyar közpénzekből történő támogatásért cserébe ígért? Ezekből konkrétan 
mi valósult meg?

Várom érdemi válaszát!

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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