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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: "Követett el valamilyen bűncselekményt a várbeli 
önkormányzati lakást Airbnb szállássá átalakító bérlő?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A hvg.hu portálon megjelent „Razzia a Várban: busás haszonnal turistáknak adtak ki önkormányzati
bérlakásokat„ cikk a következő érdekes várbeli turistaszállásokról számol be:

„Akár  egy-két  nap alatt  megkereshették  a  havi  20-27 ezer  forintos  lakbért  azokkal  a  budavári
bérlakásokkal, amiket nemzetközi szálláskereső portálokon keresztül adtak ki turistáknak. A tavaly
óta ellenzéki vezetésű önkormányzat azonban megelégelte a régóta folyó, illegális Airbnb-bizniszt,
és váratlan ellenőrzéseket tartott. Váradiné Naszályi Márta polgármester szerint a bérlakások nem
arra vannak, hogy szállodát működtessen bennük, a lebukott bérlők szerződéseit felmondták.

(…)

Birtokunkba  került  az  ellenőrzés  jegyzőkönyvének  másolata,  ez  alapján  a  Donáti  utcai  lakás
bérlőjét nem is találták a lakásban, sőt, információik szerint nem is Magyarországon él. A lakásban
rajtaütésszerűen  meglepett  két  turista  együttműködő  volt,  elmondták,  hogy  érkezéskor  egy  nő
fogadta őket, készpénzben kérte tőlük a szállásért a pénzt, távozáskor pedig a postaládába kellett
volna bedobniuk a kulcsot.

A kerület ingatlankezelő szervének emberei a helyszínről felhívták az Airbnb-bizniszt menedzselő
személyt,  de  hiába  kérték,  hogy  jöjjön  a  lakásba  és  tisztázza  a  helyzetet.  A  dokumentum
megfogalmazása alapján úgy tűnik, még neki állt feljebb: „arrogánsan” távozásra szólította fel a
hivatal  embereit,  mondván,  a  lakásban  az  tartózkodik,  akinek  megengedi.  Szegény  pórul  járt
turisták  sem akartak  így  már  az  illegálisan  kiadott  lakásban  maradni,  ráadásul  a  pénzüket  is
szerették  volna  visszakapni,  de  a  nő  kijelentette,  hogy  más  dolga  van,  különben  „sincs  ideje



szaladgálni”.”

Kérdezem Önt:

Követett  el  valamilyen  bűncselekményt  a  várbeli  önkormányzati  lakást  Airbnb  szállássá
átalakító bérlő?
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