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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről 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 Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszterhez

„Milyen információkkal rendelkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal a Kósa-ügyró7? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt napokban egy hírportál közjegyző i okiratra hivatkozva azt állította, hogy Kósa Lajos,
a jelenlegi megyei jogú városok fejlesztéséért felel ős tárca nélküli miniszter egy 2013-ban
kötött, és 2015-ben többször módosított megbízási szerz ődés szerint négymilliárd -
háromszázötvenhárommillió euró értékben volt jogosult rendelkezni egy devizaszámla felett ,
hogy a megbízó helyett és annak képviseletében magyar államkötvényeket vásároljon . Az
okiratban az áll, hogy a több mint ezerháromszázmilliárd forintnyi összeget az FH B
Kereskedelmi Bank Zrt .-nél helyezték el, az értékpapír-vásárlást pedig szakaszosan és
folyamatosan kell eszközölni, és annak 2015 . április 30-ig meg kell kezdődnie. Nyilvánosságra
került az a közjegyző i okirat is, amely szerint a megbízó kétmillió-hatszázharmincháromezer -
négyszáznegyvenöt euró összeget ajándékoz Kósa Lajos édesanyjának .

Fentiekre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter úrhoz :
• Milyen információkkal rendelkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium a Kósa-ügyről?
• A hivatkozott időszakban hogyan alakult a magyar államkötvények jegyzése, a z

államkötvény vásárlások során tapasztalható volt nagyobb mérték ű növekedés?
• Az Ön megítélése szerint milyen hatással lehet a nemzetgazdaságra, az állampapírpiacr a

egy ilyen tranzakció ?
• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmus Elleni Iroda elemz ő-értékelő

tevékenysége során továbbított-e a nyomozóhatóságok, nemzetbiztonsági szolgálato k
felé jelzést ilyen összegű tranzakciókról?
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