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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

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 kíváno k
benyújtani
Polt Péter legfő bb ügyésznek
„Mit kap Mészáros L őrinc a 15 millió fejében? ”

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !
2016 . kora tavaszán röppent fel a hír, hogy a hatvanpusztai egykori Habsburg f őhercegi birtok minde n
valószínűség szerint a miniszterelnök birtokában van, Orbán Viktor családja használja életvitelszer űen
a szépen felújított kastélyt és a hozzá tartozó majorságot . Amint azt a 444 .hu hírportál kiderítette, itt
tartják azt a félszemű kuvaszt, aki a miniszterelnök facebook-posztjának köszönhetően vált ismertté,
mint a család kutyája . A kutya gazdája Orbán Gáspár, és az állat chipjének adatai szerin t
tulajdonosának lakcíme a hatvanpusztai majorság . Többek között ez, de több más jel — Lévai Anikó
rendszeresen az ingatlan el őtt parkoló autója — is arra enged következtetni, hogy a birtok az Orbán család rezidenciája .
A birtokot saját elmondása szerint is Mészáros L őrinc bérli a miniszterelnök édesapjának tulajdonában
álló CZG Ingatlanforgalmazó Kft .-től évi 15 millió forintért .

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért éri meg egy bérl ő nek ekkora összeg ű bérleti díjat fizetni egy
olyan ingatlanért, amit nem használ? Ez az évi 15 millió így olyan, mintha csak ajándékba adn á
Mészáros L ő rinc az Orbán-családnak, ami aligha életszerű magyarázat.
Tisztelt legfőbb ügyész úr, jogilag hogyan értékeli a fentebb vázoltakat?
Véleménye szerint felmerül-e b űncselekmény gyanúja? Milyen b űncselekményé?
Véleménye szerint az évente megfizetett 15 millió forint összefüggésben állhat-e azzal, hogy Mészáro s
Lő rinc mindeközben számolatlanul nyeri a közbeszerzéseket ?
És ha felmerül a b űncselekmény gyanúja, mikor lép végre a nyomozó hatóság?
Várom megtisztelő válaszát!
Budapest, 2017 . május 9 .

Tisztelettel,
Dr. Had ázy
országgy űlési képviselő
(LMP)

