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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi )(XXV I .
törvény 42. §-a alapján

,Érintettek-e
Medgyessy Péter űzlettársai, megbízottjai az Alsto m

és a 4-es metró ügyben?" címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani a
Legfőbb Ügyészhez.

Tisztelt Legfóbb Ügyész Úr !

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 4-es metró építéséhez adott uniós támogatásokkal

kapcsolatos visszaélések és bűncselekmények sorozata, minden idők legnagyobb korrupció s

botrányát jelentik .

Mint ismert, az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF 400 milliárd forintny i

szerződést vizsgált . Ebből a szabálytalansággal érintett összeg az OLAF véleménye szerint

272 milliárd forint, ebből 166 milliárd forint esetében bűncselekmény, csalás, visszaélés é s

szabálytalanság gyanúja merült fő l .

Mindannyiunk számára egyértelmű, és ezt az OLAF jelentés is igazolta, hogy a visszaélése k

és a szabálytalanságok a 2010 előtti időszakra vonatkoznak. Ugyanakkor azt kevesen

gondolták, de mára ez is bebizonyosodott, hogy a volt miniszterelnök, Medgyessy Péter

családi cége járt közben az Alstom érdekében és két összegben kapott a francia vállalattól 59 7

ezer eurót .

A 2004-es megbuktatása után nem sokkal Medgyessy Péter már eleve összeférhetetlennek

tűnő módon, a kormány utazó nagyköveteként kezdte újra privát tanácsadói tevékenységét .



Ugyanis 2004 novemberében feleségével megalapította új vállalkozását, az M . P. Európa

Tanácsadó Kft-t . A cég már els ő teljes évében több mint százmillió forint feletti adózás el őtti
eredményt ért el . Az ex-miniszterelnök 2006 augusztusában ezt a társaságot felhasználva

visszavásárolta magát a Medgyessy Tanácsadó Kft .-be, amely akkor már AssistConsult Kft .

néven futott . A cégnyilvántartás adatai szerint e vállalatok üzletviteli tanácsacjással

foglalkoznak, és az ex-miniszterelnök akkori nyilatkozata szerint nem vett részt a napi ügyek

intézésében .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Mint ismert, a fent említett AssistConsult Kft-vel kötött az Alstom tanácsadási szerződést és a

létrejött megállapodás alapján az Alstom először 2007 . március 30-án 259 ezer, majd 2008 .

január 22-én 338 ezer eurót utalt át . Ebben az időszakban a cégnyilvántartás adatai szerint

Toll Károly tulajdonosi és ügyvezetői tisztséget is betöltött, sőt ezt mai napig gyakorolja, de a

sort folytathatjuk, hiszen 2007 novemberéig Dr. Urbán László, 2007 decemberétől pedig

Szalai Andrea voltak a megbízott cégvezetők.

Fentiekből adódik a kérdés : Folyik-e nyomozás az Ügyészség részérő l az Alstom és a 4-es

metró ügyben a fenti személyek közül bárkivel szemben? Ha igen, milyen nyomozat i

cselekményeket végeztek már el?

Úgy érzem jogos igénye a magyar állampolgároknak, hogy azon emberekkel szemben, aki k

ezen gyanús tanácsadói szerződések megkötésében közreműködtek és feltételezhetően ők

maguk is haszonélvező i voltak az ügyletnek, kiderüljön a felelősségük .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017. április 03 .

Tisztelettel :
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