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Érkezett 2018 JAN 1 9 ,
írásbeli kérdés !

az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdés t
kívánok benyújtani Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter úrnak

„Kivizsgálja a Méker Kft. tulajdonosi hátterét?”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

Kósa Lajosné Bacskó Katalin 2015 nyarán vásárolta be magát a sertéstenyésztéssel foglalkoz ó
Méker Kft .-be. A Méker elődjének tekinthető, és a Kósáékkal rokon Szilágyi família
érdekeltségébe tartozó Szalka-Pig Kft . ekkoriban felszámolás alatt állt. Kósáné megjelenése
után a Mékerbe ismeretlen eredetű friss pénz került, és úgy vette át a több százmilliós érték ű
mátészalkai sertéstelepet a Szalka-Pigtől, hogy az ki tudott egyezni a hitelezőivel :

A felerészt Kósa asszony, valamint az egy-egy negyedrészt birtokló Szilágyi Gábor é s
Szilágyi Balázs tulajdonába tartozó Méker azóta elég ikeres, 2016-ban példáu l
harmincmilliós tiszta profitot ért el .

A Méker Kft . 123 millió forintot nyert egy sertéstartó telepek korszer űsítését támogató
pályázaton, amihez a finanszírozást az Európai Mez őgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a
magyar állam biztosította . A beruházás teljes összege 251 millió forint, ami azt jelenti, hogy a
lehetséges maximum ötven százalékos vissza nem térítend ő támogatást különösen jó aránnyal
használták ki .

A „Sertéstartó telepek korszer űsítés” Felhívás szerint az irányító hatóság a végrehajtás során a
források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja . Az STÉ
megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások
mezőgazdasági űzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni .

A fentiek alapján felmerülhet a manipulált tulajdonosi háttér, amely alapján a Méker Kft
jogosulatlan előnyre tehetett szert a .támogatás igénylése során. Pedig, ahogy Kósa Lajos i s
mondta ez költségvetési pénz, legyünk óvatosak .

És, hogy e súlyos visszaélés gyanúját oldjuk egy kis lírával, ide másolom az internete n
pillanatok alatt az egyik legnépszerűbbé váló költemény(eke)t :

Kósa: Nem stróman az édesanyám (költőMATA)

nem stróman az édesanyám, mer' nem az

ez is csak egy kicsi erkély nem teras z

az se márvány, hanem csak egy járólap



nézzed csak meg nincs lerakva vágóla g

nem lopom a pénzem, ahogy anyám se m

nem úgy van az, hogy csak terem korántse m

kertemben az aranypaszuly virágzik

bevitetem, aki ezzel vitázik

Kiegészítés

kastély épült vásárhelyen jaj de nagy

földem erdőm körbeveszi de nem baj

tanácsadóm saját pénzből építi

ha nem hiszed vád alá rak Polt Peti

A fentiek miatt kővetkező kérdéssel fordulok a Miniszter úrhoz :

A jogosulatlan előny megszerzése érdekében a Méker Kft . körül kialakított mesterséges
körülmények gyanúja miatt indítanak-e vizsgálatot? Ha a vizsgálat megindításáho z
bejelentésre van szükség, az írásbeli kérdés lehet őségén túllépve, kérem, ezt vegyék
bejelentésnek.

Budapest, 2018 . január 19.

Tisztelettel : c

Dr. Vadai Ágnes`
Demokratikus Koalíció
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