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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgy ű lés Hivatal a

Irományszám : 5,2,11

Érkezett: 2018 JAN 1 2.

Írásbeli választ igénylő kérdés!

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtan i

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez

„Ön illetve az Ön által vezetett minisztérium államtitkárai és helyettes államtitkára i
milyen kapcsolatban állnak azeri kormányzati képviselőkkel, gazdasági és üzleti

szereplőkkel?(2) ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. szeptember 26-án tettem fel önnek ugyanilyen tárgyú kérdésemet . Ekkor ez ne m
csupán válasz nélkül maradt, de a jogos képvisel ői kérdésre adandó válasz
kötelezettségét Ön arra használta fel, hogy a kormánypropaganda részeként egy - ne m
túl fantáziadús - mondattal próbálja megkerülni az érdemi válaszadást .

Dr. Trócsányi László miniszteri meghallgatásán is feltettem a kormánytagok é s
államtitkárok azeri találkozóit firtató kérdésemet. Megdöbbentő módon, míg az
Igazságügyi Minisztérium is korábban az említett mondattal zárta rövidre válaszadás i
kötelezettségét, addig a 2017 . december 11-i bizottsági meghallgatáson bevallotta, hogy
találkozott miniszterként azeri kormányzati szerepl őkkel. „Ami pedig azt illeti, hogy
fogadtam-e azeri delegációt, igen, egy Európa tanácsi delegáció járt nálam, az
igazságszolgáltatás rendjét kérdezték és kérték, hogy magyarázzam el. Igazságügyi
Minisztériumi egyszerű köztisztviselők voltak nálam, háromtagú delegáció, akiknek
bemutattam a minisztérium szervezeti felépítését Egy Európa tanácsi keretprogra m
keretében több országot látogattak meg, így kerültek Magyarországra és egyáltalá n
semmilyen ügy nem került elő, ami más lett volna, mint szigorúan szakmai beszélgetés.
Háromtagú delegáció volt, akiket fogadtam. ”

Ennek fényében ismételten indokolt feltegyem kérdésemet, nem csupán azért, mert a z
korábban válasz nélkül maradt, hanem azért is, mert maga Trócsányi miniszter ú r
leplezte le, hogy Önök hazudtak .

A nemzetközi és hazai oknyomozó újságírás egy rendkívül súlyos ügyben hozot t
nyilvánosságra olyan konkrét információkat, amelyek alapján nem csak az bizonyos ,
hogy Azerbajdzsán hatalmas összegb ől működő korrupciós hálózatot működtetett
Európában, hanem az is, hogy ennek a hálózatnak egyik partneri állomáshelye vol t
Magyarország.
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A helyzet megnyugtató tisztázása érdekében nyomatékosan kérem tájékoztatását, hogy
Ön, illetve az Ön által vezetett minisztérium államtitkárai és helyettes államtitkárai az
elmúlt 7 évben milyen formális és informális találkozókon, megbeszéléseken,
egyeztetéseken, protokolleseményeken vettek részt azeri kormányzati illetékesekkel ,
gazdasági és üzleti szerepl őkkel? Kérem jelölje meg a találkozó pontos id őpontját,
helyét, témáját és az azon résztvevők tisztségeit !

Budapest, 2018. január "A

Demeter Márta
(LMP)
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