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Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést

kívánok benyújtani legfőbb ügyész úrnak,

"Mi rohad az államgépben? »

címmel .

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr !

Sajtóértesülések szerint pénzmosási ügyben nyomoz az FBI . Azt gyanítják, hogy mintegy 3-4
milliárd eurónyi, az odaítélt uniós pályázatokból "visszaosztott" vesztegetési pénzt juttattak

Magyarországról jórészt közel-keleti és szingapúri bankokba, amely összeg aztán arab

befektetésnek álcázva jutott vissza hazánkba, hogy itt ingatlanokat: például luxusszállodákat és

kastélyokat vásároljanak belő le . Minderrő l egy olyan magyar állampolgár, . sajtóhírek szerint
Faidt Péter András hajlandó tanúskodni, aki futárként vett részt a pénz külföldre juttatásában,
és aki e pillanatban az USÁ ban tartózkodik, az FBI tanúvédelme alatt . Az úgy az amerikai
hatóságok különös figyelmét élvezi, tekintve, hogy a nemzetközi terrorizmust hasonló módon

és csatornákon keresztül finanszírozzák .

Sajátos egybeesés, hogy a nemrégiben elhunyt Gaith Pharaon szaúdi üzletember, akit —mit tesz
Isten – ugyancsak pénzmosás és a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának gyanújával
körözött 25 éven át az FBI, illetve az Interpol, beutazási, illetve tartózkodási engedély t
kaphatott a magyar hatóságoktól. Magyarországi tartózkodása során nevezett üzletember, a
nemzetbiztonsági átvilágításon kétszer is megbukott Zaid Naffa közvetítésével, eg y
díszvacsorán kapcsolatba léphetett a miniszterelnökkel, ingatlanokat vásárolhatott egyebek

között a miniszterelnök lakóhelyének tőszomszédságában, cégei a nemzetgazdasági miniszter

előterjesztésére milliárdos adókedvezményt kaphattak és zsíros üzleteket bonyolíthatott le
mások mellett Tiborcz Istvánnal, a miniszterelnök vejével, pontosabban azzal a BDPST Zrt-
vel, aminek Tiborcz István is részvényese .
Onként adódik, hogy az ember mindezt összevesse azzal a ténnyel, hogy Tiborcz előszeretettel
vásárol kastélyokat, felesége, aki a miniszterelnök lánya, továbbá Mészáros L őrinc, aki a
miniszterelnök nagyvállalkozó kebelbarátja pedig luxussrállosíAkat



Kérdezem ezért legfőbb ügyész urat :

1. Van-e köze az amerikai hatóságok által vizsgált pénzmosási ügyhöz a néha i
Gaith Pharaonnak, a miniszterelnök családjsfiak, illetve a Fidesznek?

2. Igaz-e, hogy a védelemben részesült magyar állampolgár vallomása alapján az
FBI konkrét ügyekben kért nyomozást a magyar hatóságoktól, azok azonba n
nem találtak bűncselekményre utaló nyomot?

3. Milyen nyomozati cselekményekre kérték a magyar .hatóságokat amerika i
kollégáik?

4. Igaz-e, hogy pénzmosás gyanújával Magyarországon is körözik Faidt Péte r
Andrást?

5. Igaz-e, hogy az amerikaiak az elmúlt év folyamán többször is tájékoztatták a
magyar nyomozókat arról, hogy a körözött személy ' őrizetuÜkben van, és
fölajánlották a kihallgatás lehetőségét, ám ezzel a lehetőséggel , a magyar
hatóságok nem kívántak élni?

6. Miért nem?
7: Nem látja-e mindezek nyomán kézenfekvőnek a gyanút, hogy valami bi71ik —

ezúttal nem Dániában, hanem Magyarországon? Hogy `rohad az .államgépben
valami"?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2018. március 27 .

Tisztelettel :
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