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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése és a Házszabály 91 .
§ (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltá n
Emberi Erőforrások Miniszterhez „Lehetséges-e hogy a kormányzat bármilyen formába n
mégis támogatja a KouKo-Kai Kft-t, vagy Sportegyesületet, a Kárpátok Egyesületet
vagy a legújabban Nemzeti Viadallá keresztelt kezdeményezést?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A korábbi parlamenti ciklusban akkori képvisel őtársam, Scheiring Gábor „Miért pénzel a
minisztérium szélsőjobboldali szélhámosokat” címmel tett fel Önnek írásbeli kérdést .
Doncsev András, a minisztérium parlamenti államtitkára K!13827 hivatkozási számú
levelében válaszolt is . Ebben azt írja, hogy sem az EMMI-nek sem a KLIK-nek semmifél e
kapcsolata nincs a kérdéses KouKo-Kai International Kft-vel sem a Nemzeti Maratonnal .
Huszár Antal, a KouKo-Kai vezet ője a fent említett levéllel kapcsolatban azonban azt
állította:

„A valóság azonban az, hogy szóbeli megállapodásban több államtitkárral is kötöttünk szóbel i
megállapodást, mely a magyar törvényeknek megfelelően ugyanolyan érvényű, mint az
írásbeli szerződés . ”

Kérem, szíveskedjék válaszolni, hogy köthet-e államtitkár vagy bármely kormányzati szerepl ő
szóbeli megállapodást.
Lehetséges-e hogy a kormányzat bármilyen formában mégis támogatja a KouKo-Kai Kft-t ,
vagy Sportegyesületet, a Kárpátok Egyesületet vagy a legújabban Nemzeti Viadallá keresztel t
kezdeményezést?

Az ügy főszereplője, a KouKo-Kai ügyvezet ője, Huszár Antal. Tevékenységéhez hazánk
neves sportolóit és média-személyiségeit is kötötte, mint Borkai Zsolt, Hosszú Katinka ,
Bárdosi Sándor, Kovács „KOKO” István, Növényi Norbert . Több esetben bebizonyosodott,
hogy a hivatkozott támogatók nem is hallottak a KouKo-Kairól .
A KouKo-Kai Kft . országosan és a környező országokban sport-és m űvészeti menedzse r
illetve igazgatói állásokat hirdetett meg . Munkakörük szerint a sport-és művészeti
tevékenységek szponzorációjának igazgatása volt a feladat, amiért európai szint ű fizetést
ígért . Az eredményes munkavégzéshez egy 3 hónapos bázisképzést kellett elvégezni, amine k
biztosítékaként a tandíjat be kellett fizetni, amely a munkavégzés során heti egyenlő



részletekben visszafizetésre került volna . Tandíjként fejenként átlagosan 100 .000,- Ft került
Huszár Antal kezébe . Csak a szerz ődés aláírása után derült ki, hog y

nem jár vissza a befizetett pén z
- nem kaptak fizetést a dolgozók, csak alkalmanként jutaléko t

nem volt felépített cég, amibe beilleszkedhettek voln a
a hangoztatott 3 milliárdos szponzorációs keret helyett csak adósságok és végrehajtás i
ügyek voltak
sport-és művészeti menedzsment helyett egy MLM hálózatba szervezett
kedvezményértékesítés volt a feladat .

Az egyéni információk összegzése során kiderült, hogy évente 200-300 ember látta anyag i
kárát ennek a tevékenységnek . A KouKo-kai erre a fedezetlen állapotra gyűjtött éves tagsági
díjakat, továbbá a kiskereskedésekt ő l, lakossági szolgáltatóktól kapott reklámozási díjak so k
esetben teljesítetlenek maradtak .
A pénzek visszatérítését korábban sokan kezdeményezték, egyre több feljelentésr ő l és perről
szerzett tudomást a magát Antivírus csoportnak nevez ő, mára 64 tagból álló, volt
munkatársakat összefogó társaság, akik 11 hatósághoz juttatták el bejelentéseiket .
Huszár Antal a korábbi feljelentések során igyekezett kibújni a felel ősségre vonás alól és
valahogy eddig - az ellene szóló bizonyítékok ellenére is - sikerült megúsznia a büntetést é s
folytatta tevékenységét .
A bizonyítékok összegyűjtése során a bejegyzett 4 cég mellett (Ronin Club Reklámiroda Kft ,
Ronin Club International Kft. KouKo-Kai International Kft. KouKo-Kai Sportegyesület )
további 11 olyan szervezeti nevet találtak (p1 . a Nemzetközi Vöröstigris Szövetség és a
Farkasok zenekar), amelyek bevonásával Huszár Antal a Modern Mecenatúrának nevezett,
piramisjátékhoz hasonló tevékenységét folytatta .
2013-ban Huszár Antal meghirdette a Nemzeti Maraton Guinnes világrekord felállítását . 200
városban 200 .000 résztvev ő mozgósítását tervezte . Itt már önkormányzati pénzek is veszélybe
kerülhetnek. Valószínűleg az Antivírus csoport feljelentéseinek hatására a Moder n
Mecenatúrát Huszár átvitte a Kárpátok Egyesület égisze alá, a 2014 . áprilisi kezdést 2015 .
január 1-jére halasztotta, a Nemzeti Maratont Nemzeti Viadállá nevezte át . A munkatársak
toborzása most is tart .
Az Antivírus csoport félévi aktív tevékenysége eredményeként 1700 oldal bizonyítékot tárt a
hatóságok elé .
Az Antivírus csoport célja elérni azt, hogy bizonyítékok hiányára hivatkozva egyetlen hatósá g
se tudja ismét lesöpörni az asztalról a vélhető csalássorozatot és szeretnék megóvni az újabb ,
valódi munkalehetőségben reményked ő álláskeresőket a valószínűsíthető veszteségektől .

A levél elején idézett részlettel Huszár Antal azt állítja, hogy tevékenységét államtitkári
megállapodások birtokában folytatta .

Várom Miniszter Úr válaszát ebben az ügyben.

Budapest, 2014 . június 23 .

Szabó Tímea
országgyű lési képviselő
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