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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Mager Andrea, tárca nélküli miniszter (nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért értékesítették 2017-ben áron alul a Zrínyi u. 3. 
sz. alatti ingatlant az OGYÉI „alól”?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Szabolcs utcai kórház kapcsán újra előtérbe került Zrínyi u. 3. szám alatti ingatlan 2017-ben 
történt értékesítése, miután a hírek szerint az OGYÉI a járvány kellős közepén költözni kényszerül, 
hogy az áron alul, strómanon keresztül ingatlanhoz jutó Habony és állítólagos üzlettársai pénzt 
csinálhassanak az épületből.

2017-ben az állam árverés keretében hirdette meg az épületet – a frekventált helyen fekvő 
ingatlanra egy esztergomi iskola gazdasági ügyintézője és egy budapesti játékbolt tulajdonosa, 
Rózsa Judit licitált több milliárd forint értékben. Meglepő módon tőkeerős ingatlanbefektetők nem 
vettek részt ezen az eléggé életszerűtlen liciten. Végül Rózsa Judit győzött 3,87 milliárd forintos 
ajánlattal, amely körülbelül az ingatlan akkori piaci értékének a felét jelentette. Rózsa Judit neve 
felbukkan egy ingatlan-adásvétellel, -kezeléssel és -üzemeltetéssel foglalkozó cégben is: az 
EastCastle Investments Kft.-ben. A céget előző évben hozták létre, tulajdonosa pedig a máltai 
EastCastle Investments Limited Liability Company offshore cég. A máltai cég kézbesítési 
megbízottja egy Békés Ádám nevű ügyvéd. Békés neve felbukkan a Habony környéki jogászi háló 
tagjaként is más üzleti ügyekben. Az EastCastle Investments Limited Liability Company 
egyszemélyes tulajdonosa egy Dina Moshavi nevű személy, akinek leánykori neve Dina Gagel, 
testvére Michael Gagel, aki Habony Árpád jó ismerőseként is ismert milliárdos ingatlanos 
üzletember. Rózsa Judit végső soron az ő beosztottja.

A járványhelyzet kellős közepén értelmetlen az OGYÉI elköltöztetése és ezzel a tevékenységük 
megnehezítése.



A kiemelt járvány elleni védekezési feladatot ellátó Szabolcs utcai kórház esetében végképp 
különösen érthetetlen, hogy a kormány június végén ki akarja költöztetni a kórházat.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Miért értékesítették áron alul, életszerűtlen feltételekkel a Zrínyi u. 3. szám alatti ingatlant 2017-ben
az OGYÉI „alól”?

Miért nem nyilvános az ingatlan adásvételi szerződése?

Hajlandó azt nyilvánosságra hozni?

Miért a járványidőszak közepén akarják elköltöztetni a kiemelt közfeladatot ellátó OGYÉI-t, 
megnehezítve a munkájukat a költözéssel?

Miért csak 2021. június végéig hajlandóak meghosszabbítani a Szabolcs utcai ingatlan használatát a
kórház számára?

Tisztelettel várom válaszát!

1


