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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ izénylő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr.
Pintér Sándor belűgyminiszterhez

„Milyen információkkal rendelkezik az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség a Kósa-
ügyben ? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt napokban egy hírportál közjegyzői okiratra hivatkozva azt állította, hogy Kós a
Lajos, a jelenlegi megyei jogú városok fejlesztéséért felel ős tárca nélküli miniszter egy 2013 -
ban kötött, és 2015-ben többször módosított megbízási szerződés szerint négymilliárd-
háromszázötvenhárommillió euró értékben volt jogosult rendelkezni egy devizaszámla felett ,
hogy a megbízó helyett és annak képviseletében magyar államkötvényeket vásároljon. Ezt
követően nyilvánosságra került az a közjegyzői okirat is, amely szerint a megbízó kétmillió-
hatszázharmincháromezer-négyszáznegyvenöt euró összeget ajándékoz Kósa Lajos
édesanyjának. Egy másik dokumentumban pedig felt űnik a svájci Alternhein Aviation AG
nevezetű cég, amelynek — az okirat szerint — részvényese a megbízó, akit a részvényes i
találkozón Kósa Lajos és Czakó János jogosultak képviselni . A sajtóban megjelent hírek
alapján ennek a svájci cégnek a neve felmerült egy lengyelországi korrupciós é s
nemzetbiztonsági ügyben is, melynek során a lengyel kormányzati repülőgépek beszerzési
eljárásában a céget nemzetbiztonsági okokból kizárták az eljárásból .

Fentiekre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :

• Milyen információkkal rendelkeznek a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rend őrség a
fentiekben ismertetett üggyel kapcsolatban ?

• Tekintettel arra, hogy Kósa Lajos 2014 májusától az Országgy űlés Honvédelmi é s
rendészeti bizottságának az elnöke volt, az Alkotmányvédelmi Hivatal által



lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés során feltárásra kerültek-e ezek az
információk ?

• Hogyan látta el az Alkotmányvédelmi Hivatal Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészet i
bizottság elnökének nemzetbiztonsági védelmét, milyen intézkedéseket tett enne k
során?

• Milyen információkkal rendelkeznek a nemzetbiztonsági szolgálatok a svájc i
Alternhein Aviation AG nevezetű céggel kapcsolatban? A cég részt vett-e magyar
beszerzési eljárásokban és amennyiben igen, az Alkotmányvédelmi Hivatal milye n
megállapításokat tett a céggel kapcsolatban? A rendelkezésére álló információk szerin t
felmerülhetnek-e az Alternhein Aviation AG-vel összefüggésben titkosszolgálat i
törekvések, figyelemmel a sajtóban megjelent, a lengyelországi beszerzési eljárássa l
kapcsolatos állításokra?

• Ön nem látja-e indokoltnak egy vizsgálat lefolytatását az ügy teljes hátteréne k
felderítése érdekében?

Budapest, 2018 . március

dr. Molnár Zsolt
MSZP
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