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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Dr. Polt Péter
Legfőbb Ügyész Úrnak,

,,Miért nem áll az űgyészség rendelkezésére az átláthatósági nyilatkozat?" 

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

2018. július 30-án feljelentést tettem a Legfőbb Ügyészségen ismeretlen tettes ellen - más
bűncselekmények mellett - hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával, a
Miniszterelnökség (vevő) és az ATRIUM ESTATE Ingatlanforgalmazó Kft. (eladó) között a
Budapest, V. kerület, 24491/0/A/2. helyrajzi számú ingatlan adásvétele tárgyában létrejött szerződés
megkötésével kapcsolatban.

A feljelentésemben az alábbiakra alapoztam a hamis magánokirat felhasználása vétségének
gyanúját:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése kifejezetten kötelezővé teszi az államháztartásról
szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek számára - így a Miniszterelnökség számára is
- hogy a jogi személlyel kötött visszterhes szerződéseiknek tartalmazniuk kell a velük
szerződő fél képviselőjének a nyilatkozatát arról, hogy az általa képviselt szervezet
átláthatónak minősül;

b) sajtóhírek szerint (lásd: https://g7.24.hu/allam/20180329/gyanusan-es-rohamtempoban-
kerul-az-allamhoz-a-volt-malev-szekhaz/) -- az ATRIUM ESTATE Ingatlanforgalmazó Kft
nek van egy olyan 50%-os részesedéssel rendelkező, Belize-ben bejegyzett tulajdonosa,
amely egyben azt is jelenti, hogy a társaság tekintetében nem teljesülnek a törvényben
meghatározott átláthatósági feltételek. Így például a tulajdonosi szerkezete és a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa nem ismerhető meg, de esetében nem teljesül a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 3. § 1. pont b) alpontja szerinti feltétel
sem;

c) az alapján, hogy a felek között a szerződés létrejött, feltételezhető volt, hogy a
Miniszterelnökség a rá irányadó jogszabályok betartásával járt el, vagyis beszerezte az
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ATRIUM ESTATE Ingatlanforgalmazó Kft. képviselőjének a nyilatkozatát arról, hogy a
társaság átlátható szervezetnek minősül;

d) a b) pont szerinti - sehol sem cáfolt - tulajdonosi háttér figyelembe vételével a c) pont
szerinti átláthatósági nyilatkozat nyilvánvalóan hamisnak minősülne, így megvalósult volna
a hamis magánokirat felhasználásának vétsége.

A hivatkozott bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentés elbírálására kijelölt Budapesti V. és
XIII. Kerületi Ügyészség 2018. augusztus 27-én hozott B.7172/2018/5. számú határozatában
elutasította a feljelentést. A feljelentést elutasító határozat rögzíti, hogy a hamis magánokirat
vétségének gyanúja azért nem áll meg, mert sem az adásvételi szerződés, sem az átláthatósági
nyilatkozat nem áll rendelkezésre.
Ahogyan a határozat indokolása fogalmaz:

,,Ugyanakkor rögzíthető, hogy sem a Miniszterelnökség és az ATRIUM ESTATE
Ingatlanforgalmazó Kft. között létrejött adásvételi szerződés, sem pedig az eladó társaság
képviselőjének azon nyilatkozata, mely szerint az ATRJUM ESATE Ingatlanforgalmazó Kft.
átlátható szervezetnek minősül, nem áll rendelkezésre. "

A feljelentést elutasító határozat indokolásából ugyanakkor nem egyértelmű számomra, hogy mi az
oka annak, hogy a nevezett dokumentumok nem állnak az ügyészség rendelkezésére:

• az, hogy az ügyészség meg sem próbálta beszerezni a hivatkozott dokumentumot (így
lényegében az ügyészség a feljelentőtől várja a nyomozó hatósági feladatok érdemi részének
elvégzését), vagy

• az ügyészség megpróbálta beszerezni az átláthatósági nyilatkozatot, de - mivel az
esetlegesen nem létezik, ezért - az nem áll rendelkezésre.

Tekintettel arra, hogy az adásvétel tényét Gulyás Gergely miniszter úr elismerte a K/824.
irományszámú kérdésemre adott K/824/1. irományszámú válaszában, így bízom abban, hogy az
ügyészség nem a feljelentésem elbírálásán próbált meg értékes nyomozási energiákat spórolni.

Mindezek alapján az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdésében biztosított jogommal élve, az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján az
alábbi kérdéseket intézem Önhöz:

1. Miért nem áll az ügyészség rendelkezésére a fent hivatkozott ügyben tett átláthatósági
nyilatkozat?

2. Beszerezte-e az ügyészség a feljelentést elutasító határozat meghozatala előtt a
Miniszterelnökség (vevő) és az ATRIUM ESTATE Ingatlanforgalmazó Kft. (eladó)
között a Budapest, V. kerület, 24491/0/A/2. helyrajzi számú ingatlan adásvétele
tárgyában létrejött szerződést?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2018. szeptember 6. . r ~L~~~----..) 
Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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