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n.id Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42 . § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr részére

"Kinek volt/van befektetése a Quaestornál? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök úr !

A napokban egyre bizarrabb hírek jelentek meg a brókerbotrányban . Kiderült, hogy a
Külügyminisztérium alá tartozó állami cégek még a hivatalos cs ődbejelentés el őtt kivették a
pénzüket a fideszes vállalkozó brókercégébő l .
Egy újságírói kérdésre Ön azt válaszolta, hogy személyesen utasította az érintett
minisztériumokat a közpénzek kivételére a brókercégekb ő l, Lázár János pedig elismerte, a
Külügyminisztériumon kívül más minisztériumok is érintettek .

Mivel egy, a fideszes holdudvarba tartozó üzletember vállalkozásáról van szó, tovább i
kérdések merülnek fel fideszes politikusok, miniszterek esetleges magánbefektetéseit illet ően .
Amikor kiderült, hogy Szijjártó Péter a fizetése alapján meg sem vehette volna a 170 milliós ,
medencés luxusvilláját, akkor arra hivatkozott - az Önök körében oly népszer ű "családi
összefogáson" kívül - hogy ez a jó befektetéseinek köszönhet ő . A Quaestor-csőd után adja
magát a kérdés, hogy hol fialtak ilyen jól a befektetései ?

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

1. Van-e vagy volt-e az Ön által vezetett Kormány tagjainak befektetése a Quaestornál? H a
volt, de már nincs, akkor pontosan melyik napon szűnt ez meg? Ez pénz vagy állampapír
befektetés volt?

2. Van-e vagy volt-e személyesen Önnek befektetése a Quaestornál? Ha volt, de már nincs ,
akkor pontosan melyik napon szűnt ez meg?

3. Van-e vagy volt-e az Ön közeli hozzátartozójának vagy közeli hozzátartozójának a
cégének befektetése a Quaestornál? Ha volt, de már nincs, akkor pontosan melyik napon
szűnt ez meg?



4. Ha volt befektetése a Quaestornál személyesen Önnek, esetleg az Ön közeli
hozzátartozójának vagy közeli hozzátartozója cégének, az mennyit fiait a
megszüntetésig ?

Megtisztelő válaszát írásban várom . Tájékoztatom egyben, hogy ezt a kérdést kormány a
tagjainak és a jegybankelnöknek is elküldtem.

Budapest, 2015 . március 31 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíci ó
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