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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: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Vizsgálja az ügyészség az atlatszo.hu internetes 
portálon megjelent cikk alapján Bács István, érdi fideszes politikus 71 millió forintos tagi 
kölcsönének ügyét?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az orszagszerte.atlatszo.hu portálon megjelent „„Büdös kommunista” – válaszolta a 71 milliós tagi
kölcsönről érdeklődő munkatársunknak az érdi fideszes politikus” című cikkben nem Bács István,
érdi fideszes politikus reakciója a legérdekesebb:

„A fideszes politikus nem sokkal a választási vereség után, 2019. november elején alapította meg
Aequivalentia nevű egyszemélyes kft.-jét.

A csonka üzleti évről leadott 2019-es – nyilvános, interneten elérhető – beszámoló szerint  3,5 millió
forint  nettó  árbevétel  mellett  3  millió  forint  adózott  nyereséget  ért  el  a  cég.  A tárgyi  eszközök
rovatban 35 millió forintot tüntettek fel. Az év hátralévő időszakában nyújtott 38 millió forintos tagi
kölcsönt a cégének, amelynek „épületépítési projekt szervezése” a bejegyzett főtevékenysége.

A  cégek  beszámolóit  általában  május  végén  teszik  közzé.  Bács  cége  a  2020-as  évről  szóló
beszámolót – törvény adta jogával élve – már március elején elkészítette. A kiegészítő mellékletben
erről ez olvasható: „figyelemmel a Társaság viszonylagos homogén tevékenységére, üzleti (vevő és
szállítói)  kapcsolataira,  ezen  belül  a  hosszabb  pénzügyi  átfutási  időt  igénylő  külföldi  partneri
körére, valamint a könyvvizsgálói hitelesítés időszükségletére (…) a tárgyévet követő május 30-ig a
Cégbíróságnál letétbe helyezendő éves beszámoló elkészítésének időpontját március 02. napjában
határozta meg”.

2020-ban a nettó árbevétel már 12 millió forintra rúgott, az adózott eredmény azonban 600 ezer
forintra csökkent. A tárgyi eszközök értéke 75 millió forintra emelkedett, és ebben az évben a Bács



által  a  cégének  adott  kölcsön  összege  is  71,5  millió  forintra  emelkedett  az  éves  beszámoló
kiegészítő melléklete szerint. A politikus egyik évben sem vett ki osztalékot az Aequivalentiából.

Ezen  összegek  forrását  azonban  nem  találtuk  az  2019-es  és  2020-as  évről  leadott  nyilvános
vagyonnyilatkozataiban, ezért küldtük el kérdéseinket a volt alpolgármesternek, jelenleg fideszes
önkormányzati képviselőnek.”

Kérdezem Önt:

Vizsgálja az ügyészség az atlatszo.hu internetes portálon megjelent cikk alapján Bács István, érdi
fideszes politikus 71 millió forintos tagi kölcsönének ügyét? 

Budapest, 2021. május 4.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció
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