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Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attil a
(MSZP) országgyűlési képvisel ő
„Találkozott-e és ha igen, hányszor a milliárdos vagyon állítólagos örökösével?” című,

K/20188 . számú,
„Igazak-e azok az információk, melyek szerint Ön kezdeményezte a találkozót?” című,

K120190 . számú,
„Ismerősei milyen üzleti kapcsolatba kerültek a milliárdos vagyon állítólagos örökösével? ”

című, K/20191 . számú,
„Milyen előzetes egyeztetés született a nyolcszázmillió forint ajándékról?” című, K/20193 .

számú,
„Igaz-e hogy Ön ragaszkodott a közokirathoz arról, hogy édesanyjának 800 millió forintna k
megfelelő eurót ajándékoz a Csengeri asszony?” című, K/20194 . számú,
„Jutott-e bármilyen módon pénzhez ettől a hölgytől, vagy az ügy bármely szereplőjétől?”

című, K/20197 . számú,
„Járt-e Svájcban az ügyben említett trezornál?” című, K/20198 . számú,
„Édesanyján kívül más családtagja, vagy volt családtagja került-e kapcsolatba a milliárdo s
vagyon állítólagos örökösével?” című, K/20200 . számú ,
„Találkozott-e a svájci cég vezetőivel?” című, K/20202 . számú ,
„Képviselte-e a megbízóját a Altenrhein Aviation AG 2013-as és 2015-ös részvényes i
találkozóján?” című, 1(120204. számú,
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„Ha az Ön állítása szerint ez egy csalássorozat és a hölgy egy csaló, akkor miért nem tett má r
korábban feljelentést?” című, K/20205 . számú,
„Ha ez valóban csalás, ahogy Ön állíja, . akkor miért nem leplezte le a csalást, és egy ilye n
történettel hogyan mehetett többször is ügyvédhez és közjegyzőhöz?” című, K/20206 . számú ,
„Ha a nő jelentkezett Önnél befektetési szándékkal, a papírokat pedig hitelesnek ítélte, akko r
miért nevezi a n őt kóklernek és miért állítja, hogy becsapták?” című, K/20207 . számú,
„Tett-e ígértet a családnak, hogy fel tudja gyorsítani a hagyatéki eljárást?” című, K/20208 .

számú,
„Volt-e tudomása arról, hogy a csengeni n őnek többségi tulajdona van az Észak Atlant i
Pénzügyi Befektető Kft.-ben, amelynek ügyvezetője és kisebbségi tulajdonosa az Ö n
sportszövetségi kollégája?” című, K/20209 . számú ,
„Az állítólagos milliárdos vagyon menedzselését, illetve államkötvény vásárlását megosztotta -

e a nemzetgazdasági miniszterrel, vagy a nemzeti fejlesztési miniszterrel?” című, K/20210 .

számú,
„Egyeztetett-e erről a miniszterelnökkel?” című, K/20212 . számú,
„Politikusi pályafutása során hány ilyen megkeresés volt?” című, K/20214 . számú, valamint a
„Ha nem adta át a bankszámla feletti rendelkezést a hölgy, a bank mit nem fogadott el? ”

című, K/20215 . számú
írásbeli választ igényl ő kérdéseire adott összefoglaló válaszomat .

Budapest, 2018 . április 5 .
Tisztelettel :
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Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő részére
Országgyűlés

Iktatószám: PARLF-MVTNM/6/2 (2018 )

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapjá n

a

„Találkozott-e és ha igen, hányszor a milliárdos vagyon állítólagos örökösével?” című

K120188 . számú,

az

„Igazak-e azok az információk, melyek szerint Ön kezdeményezte a

találkozót?” című K/20190. számú, az „Ismerősei milyen üzleti kapcsolatba kerültek a
milliárdos vagyon állítólagos örökösével?” című K/20191 . számú, a „Milyen előzetes
egyeztetés született a nyolcszázmillió forint ajándékról?” cím ű K/20193 . számú, az „Igaz-e
hogy Ön ragaszkodott a közokirathoz arról, hogy édesanyjának 800 millió forintnak megfelel ő
eurót ajándékoz a Csengeri asszony?” című K/20194 . számú,

a

„Jutott-e bármilyen módon

pénzhez ettől a hölgytől, vagy az ügy bármely szerepl őjétől?” című K/20197. számú, a „Járt-e
Svájcban az ügyben említett trezornál?” című K/20198 . számú, az „Édesanyján kívül más
családtagja, vagy volt családtagja került-e kapcsolatba a milliárdos vagyon állítólago s
örökösével?” című K/20200. számú, a „Találkozott-e a svájci cég vezet őivel?” című K/20202 .

számú,

a

„Képviselte-e a megbízóját a Altenrhein Áviation AG 2013-as és 2015-ö s

részvényesi találkozóján?” című K/20204 . számú, a „Ha az Ön állítása szerint ez egy
csalássorozat és a hölgy egy csaló, akkor miért nem tett már korábban feljelentést?” című

K/20205 . számú,

a

„Ha ez valóban csalás, ahogy Ön állítja, akkor miért nem leplezte le a

csalást, és egy ilyen történettel hogyan mehetett többször is ügyvédhez és közjegyz őhöz? ”

című K/20206 . számú,

a

„Ha a nő jelentkezett Önnél befektetési szándékkal, a papírokat

pedig hitelesnek ítélte, akkor miért nevezi a n őt kóklernek és miért állítja, hogy becsapták? ”

című K/20207. számú,

a

„Tett-e ígértet a családnak, hogy fel tudja gyorsítani a hagyaték i

eljárást?” című K/20208. számú, a „Volt-e tudomása arról, hogy a Csengeri nőnek többség i
tulajdona van az Észak Atlanti Pénzügyi Befektet ő Kft. -ben, amelynek ügyvezetője és
1357 Budapest, Pf 6 .
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kisebbségi tulajdonosa az Ön sportszövetségi kollégája?" című K/20209. számú, az „Az
állítólagos milliárdos vagyon menedzselését, illetve államkötvény vásárlását megosztotta-e a
nemzetgazdasági miniszterrel, vagy a nemzeti fejlesztési miniszterrel?” című K/20210. számú ,
az „Egyeztetett-e err ől a miniszterelnökkel?” című K/20212. számú, a „Politikusi pályafutása
során hány ilyen megkeresés volt?” című K!20214. számú, valamint a „Ha nem adta át a
bankszámla feletti rendelkezést a hölgy, a bank mit nem fogadott el?” című K/20215 . számú,

írásbeli választ igényl ő kérdéseire az alábbi összefoglaló választ adom .
Sajnálom; hogy Ön is csatlakozott azokhoz, akik lejárató kampányt folytatnak é s
együttműködnek egy olyan emberrel, akinek az ügyeivel kapcsolatban a rend ő rség csalás
bűntettének alapos gyanúja miatt nyomozást folytat tavaly ősz óta . Engedje meg Képviselő úr,
hogy a figyelmébe ajánljam, a személyemet érint ő feljelentés kapcsán a Központi Nyomoz ó
Fő ügyészség lezárta az ezzel kapcsolatos vizsgálatot és semmit sem talált .
Ellenben a rendő rség nyilatkozata szerint Szabó Gáborné többeket becsaphatott, _és vel e
szemben csalás alapos gyanúja miatt eljárás indult . Egy jól kitervelt csalással állunk tehát
szemben, vélhetően Szabó Gábornét ebben egy b űnszervezet segíthette . A konkrét üggye l
kapcsolatban megtettem a feljelentést az illetékes hatóságoknál .

Budapest, 2018 . április 5 .
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