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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: "Történhetett jogsértés Kósa Lajos feleségének cége 
ügyében?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A telex.hu portálon megjelent „Már meg is szűnt Kósáék gyanús százmilliókkal érintett cége„ című
cikk Kósa Lajos családjának egyik hihetetlen gazdasági ügyletéről szól:

„Végelszámolással  megszűnt  Kósa  Lajos  feleségének  az  a  cége,  amely  korábban  különös
körülmények között került a család birtokába, nehezen lehetett érteni, miért volt olyan olcsó. 

(...) a Tócó-Pece Kft. nevű cég időközben kimúlt. Az utóbbi években Porkoláb Gyöngyike (Kósa
felesége) tulajdonában, és Kósa gyerekeinek ügyvezetése alatt álló vállalkozás 2017 tavaszán került
Kósáékhoz 6 millió forintos vételáron. Ez azért szúrt szemet, mert a cég eszközállománya ekkor már
139 millió forint volt. (De mivel a későbbi pótbefizetések nem számítottak bele a jegyzett tőkébe, a
cég „papíron” továbbra is hatmillió forintot ért.) Kósa később többször is azt nyilatkozta, hogy
azért volt ilyen alacsony a vételár, mert közben a cég eladósodott, ez azonban nem látszik a cég
által a 2016-os évre leadott éves beszámolóból.

Külön  izgalmas,  hogy  a  cégnek  sem 2016-ban,  sem 2018-19-ben  nem volt  bevétele,  2017-ben
viszont hirtelen a semmiből felpörgött az üzlet, 160 millió forint árbevételt könyveltek el. Ebből 103
millió adózott eredmény lett.

Tehát: Kósáék 6 millióért vettek egy céget, amelyben 139 millió forintnyi eszközállomány volt, és
még több mint 100 millió forintnyi eredményt produkált abban az évben minden előzmény nélkül.
Majd a cég újra tetszhalott állapotba került, és két évvel később megszűnésre ítélték.

Az egész ügy érdekessége a fura pénzmozgásokon felül az, hogy a Tócó-Pece Kft.-t az a Fiák István
alapította és adta el Kósa feleségének, aki együtt dolgozott Kósa Lajossal a korcsolyaszövetség



vezetésében, a „csengeri örökösnő” ügyében is érintett, üzletelt Sz. Gábornéval.”

Kérdezem Önt:

Történhetett jogsértés Kósa Lajos feleségének cége ügyében?

Budapest, 2021. március 25.
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