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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: "Hogy áll az Altus által elkövetett jogellenes pénzügyi 
tevékenység és gazdasági csalás ügyének felderítése?" 



]'isztelt l'cglőbb Ügyész Uľ!

oľszágszeľte ismeľt Gytrľcsány F'cľcnc aclócsalással václolt ügyvéc1jének C]zegléc1y Csabának a

neve, akivel a balolcĺali vezetés alatt álló onkoľnrányzatok annak ellenéľe koĺrek milliós
nagyságľen dú sz'erződéseket, hogy tagsá gőt az Ügyvódi Kamaľa fblfüggesztette.

Ez év ianuáľjában feljelentést tettem a Kozponti Nyornozó Főügyészségen koltségvetési csalás

bűntettének gyanúja miatt, amelyberi a Gyuľcsány osalád cége mellett CzegIédy Csaba az

érintett. 2016 és 2017 kozott. azaz 1 év alatt, négy alkalommal kozel 300 millió foľint kölcsont
adott azALTUS Poľtfolio Kft. Czeglédy cégének' a I]UMÁN OPERÁTOR Zrt.-nek. 2011-bęn

a Magyaľ Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyeletéhez ĺordultam. amely piacfelügyeleti eljáľás

keľetében megállapította, hogy az ALTUS Portfolio Kft. nern ľendelkezik pénzkolcsonök
nyújtásáľa iľányuló engedéllyel. Ezt a cég vezérigazgatőja, Dobľev Kláľa is beismeľte, hogy a
társaság pénzkölcsonök nyújtásával nem' csak pénzügyi befuktetések kezelésével foglalkozik.
A Czeglédy Csaba cégével megkotott kölcsönszeľzodések ráadásul biztosítékokat is
tartalmaztak, amelyek egyértelműen üzletszeľű hitelezési tevékenységet igazolnak. Ezeket a

szeľződéseket az időkozben Euľópai Parlamenti képviselővé avanzsált Dobľev Kláľa és a
költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba irták a|á.

Az ALTUS Befektetési Zrt. tiltal létrehozott konzorcium - amelynek az ALTUS Poľtfolio Kft.
is tagja _ 1,5 milliárd forintnak megfelelő euľópai uniós foľľást nyert el' amelyből Dobrev K|ára
cégének is juthatott, aki bevallása szeľint cégén keresztül adott kölcsonöket
magźĺnszemélyeknek, a Demokratikus Koalíciónak és Czeglédy Csabának is. Az ALTUS
személyiségjogi peľt indított ellenem és Deutsch Tamás európai paľlamenti képviselő ellen,

azonban a Kúria jogeľős döntésében kimondta, hogy az időinteľvallumok szeľint annyiľa
egybeesik az uniós források folyósítása és a kölcsönök nyújtása, hogy tényszerűnek tekinthető

azon következtetés, miszeľint ezekből az uniós forrásokból is juthatott pénzösszeg a HUMÁN
OPERÁTOR Zľt.-nek. Az eťťélejogellenes pénzmozgásokkal kapcsolatban pedig felmeľül a
költségvetési csalás bűntettének gyanúja' melynek kivizsgálása éľđekében az oLAF-hoz
foľdulok.

Úgy vélem, akozélettisztasága éľdekében mindenkinek joga van megtudnia' hogy mekkoľa

összegek keľültek jogellenes úton Czeglédy Csaba cégéhez|

Mindezek alapjántisztelettel kéľdezem Legfőbb Ügyész uľat, hogy áll az Altus által elköVetett
jogellenes pénzügyi tevékenység és gazdasági csalás ügyének felderítése?
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