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Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba
is elment Kósa Lajos az „örökösnővel” –
hvg.hu
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Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus
rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív
környezetben fogadták őket – írta a hvg.hu.
Még azelőtt, hogy Kósa és P. Mária útnak indult volna a zürichi banknegyedbe, felkerestek egy svájci
ügyvédet, Konrad R. M.-et is, méghozzá abból a célból, hogy a fideszes politikus olyan ügyvédi
meghatalmazást kapjon, ami alapján rendelkezni tud a csengeri nő állítólagos svájci bankszámlája
felett. Mindezt a hvg.hu által megszerzett nyomozati anyagok szerint maga Kósa Lajos mesélte el a
rendőröknek, akik a politikust tanúként hallgatták meg a nő ellen indított büntetőeljárásban.
Kósa a rendőröknek azt vallotta: a svájci ügyvéd felvilágosította őket arról, hogy ő nem adhat olyan
felhatalmazást Kósának, amivel a számla felett rendelkezni tudna, ezt csak a pénzintézetnél tudják
elintézni. Könnyen lehet azonban, hogy valamiféle okiratot elkészített az ügyvéd, ugyanis Kósa a
vallomásában azt mondta, hogy “Mária ragaszkodott az okirat elkészítéséhez”.
Kósát nem faggatták a rendőrök a zürichi élményeiről, ő maga pedig azt vallotta, hogy – idézzük – „a
fent említett tárgyalások (...) azt a meggyőződést alakították ki bennem, hogy örökség nincs, Mária
ezzel kapcsolatos állításai hamisak és ezek után a minimálisnál is kevesebbre korlátoztam a vele
való kapcsolatomat”. Kósa egyébként a vallomásában azt állította, hogy hat év leforgása alatt
összesen négyszer találkozott Svájcban P. Máriával.
„A két ajándékozási szerződés megkötésének körülményeire nem emlékszem. Sz. Gábornéval
kapcsolatban mindvégig az volt a magatartásom, hogy tőle semmit nem fogadok el, sem pénzt, sem
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ajándékot, sem egyebet” – mondta Kósa rendőrségi vallomásában annak ellenére, hogy az
ajándékozási szerződéseken szerepel az aláírása. Kósa azt is mondta, hogy ő az ajándékozási
szerződéseket semmisnek tekinti, hiszen az ajándéktárgyak nem voltak az ajándékozó birtokában.
További részletek a hvg.hu cikkében olvashatók.
Kapcsolódó anyagok:
- Hadházy: Kósa és a csengeri örökösnő esete bizarr és nevetséges, de van súlyosabb ügy is –
Klubrádió
- Kósa Lajos nem emlékszik az ajándékozás körülményeire – RTL Híradó
- Milliárdos ajándékozási szerződések hozhatnak újabb fordulatot Kósa Lajos és a „csengeri
örökösnő” ügyében
- „Kósa Lajos és a rejtélyes milliárdok” címmel adott közre beszélgetést a videócsatornáján Juhász
Péter
- A csengeri örökösnő azt kéri, hogy hallgassák meg Kósa Lajost – RTL Híradó
- Újra börtönbe került a Kósa Lajost mesés vagyonnal hitegető csengeri örökösnő – 24.hu
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