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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Milyen kapcsolatban áll
Ön Mészáros Lőrinc vagyontárgyaival?” - címmel írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Mint arról bizonyára Ön is értesült, Mészáros L őrinc, Felcsút polgármestere, az Ön személye s
jó barátja pert indít az Együtt – a Korszakváltók Pártja ellen, amiért az elmúlt években a párt
több közleményében is az Ön strómanjának, vagyonkezel őjének titulálta a milliárdo s
vagyonokat felhalmozó vállalkozót .

Mészáros Lőrinc kifogásolta az Együtt azon állásfoglalásait, miszerint a polgármester -
vállalkozónak nyaralója lenne a horvátországi Ugljan szigetén. Állítása szerint továbbá ne m
igaz az sem, hogy az Ön strómanja lenne . A hivatalos nyilatkozatok alapján a valóság az ,
hogy a nyaraló nem Mészáros Lőrinc személyes vagyona, hanem egy cég tulajdona, amibe n
Mészáros Lőrincnek tulajdonrésze van .

Mészáros Lőrinc kifogásolta azt is, hogy az Együtt állítása szerint a polgármester-vállalkoz ó
csak papíron vásárolt meg saját nevére több száz hektár földet Felcsút környékén, valójában
az Ön srómanjaként járt el, és az Ön részére vásárolt földeket .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Az elmúlt időszakban több alkalommal is nyilvánosságra kerültek az Ön, illetve az Ön
családja és Mészáros Lőrinc közötti vagyoni összefonódásokról szóló ügyek, s ezeket a
vagyoni, gazdasági kapcsolatokat részben tények is alátámasztják .

Ezek a hírek, felvetések, gyanús ügyletek és együttműködések rendkívüli módon aláássák a
magyar állampolgárok politikába vetett egyébként is gyér bizalmát, az Ön kormányának
hitelét .

Ilyenformán Önnek nemcsak politikai érdeke, hanem politikai felelőssége is tisztázni az Ön,
illetve az Ön családja és Mészáros L őrinc közötti vagyoni, gazdasági kapcsolatot, az ezze l
kapcsolatban felmerült vádakat, kételyeket .

Ezért a fentiek alapján kérdezem a Miniszterelnök Urat, hogy :

1. Járt-e Ön vagy bármelyik közeli családtagja, egyenes ági rokona valaha a Mészáro s
Lőrinc, illetve a Mészáros Lőrinc cége tulajdonában álló, a horvátországi Uglja n
szigetén lév ő nyaralóban?

2. Járt-e Ön vagy bármelyik közeli családtagja, egyenes ági rokona valaha a Mészáros
Lőrinc tulajdonában álló, a polgármester vagyonnyilatkozatában is szerepl ő , a
horvátországi Vir szigetén lévő ingatlanban ?

3. Járt-e Ön vagy bármelyik közeli családtagja, egyenes ági rokona valaha a korábba n
Mészáros Lőrinc tulajdonában álló, ma az Ön édesapja, Orbán Gy őző tulajdonában
lévő , az alcsútdobozi Rézhegyen álló nyaralóban? Amennyiben Ön vagy családtagja i
jártak a nyaralóban, melyik évben jártak ott először?

4. Mi az oka annak, hogy az Ön, illetve az Ön fia tulajdonában álló, Nárcisz névr e
hallgató kuvasz fajtájú kutya a Mészáros L őrinc használatában lévő hatvanpusztai
majorságba, egykori Habsburg-birtokra van bejelentve, illetve itt gondozzák a z
állatot?

5. Milyen okból tartózkodott az Ön felesége által használt autó a Mészáros L őrinc
használatában lévő hatvanpusztai majorságban, egykori Habsburg-birtokon, mel y
tényt a helyszínen készített fotók támasztják alá?

6. Miután az elmúlt id őszakban több országgyűlési képviselőrő l, választott tisztsége t
viselő politikusról, köztük az ön kormányának tagjairól, valamint Mészáros Lőrincrő l
és Önrő l is kiderült, hogy vagyonnyilatkozataik részben hiányosak, részben hibásak,
részben nem tükrözik a valós vagyoni helyzetüket, és cégek, céghálók mögé rejti k
vagyonukat, üzleti érdekeltségeiket, Ön miniszterelnökként milyen intézkedéseket ,
jogszabályi változtatásokat tervez eszközölni a helyzet rendezéséért, az átlátható é s
tisztességes vagyonnyilatkozati rendszer megteremtéséért ?

7. Magyarország miniszterelnökeként, évtizedes tapasztalattal bíró országgy ű lés i
képviselőként támogatja-e az Együtt Országgyűlésnek benyújtott törvénymódosító
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javaslatát a vagyonnyilatkozati rendszerr ől, mely szerint az országgyűlési
képviselőknek minden gazdasági társaságot be kellene vallaniuk, amelyben bármilyen
érdekeltségük van, legyen az többségi vagy kisebbségi tulajdon, vagy az általuk
tulajdonolt cégek részesedése egy másik cégben ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2016. augusztus 18 .

dr.,abo za o cs
országgyű lési képviselő

(Együtt)
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