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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő 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 kívánok

benyújtani

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„ Szociális szövetkezeteket érintően az elmúlt években milyen büntetőeljárások indultak
és milyen eredménnyel zárultak?” címmel.

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

2013 évben robbanásszerűen megnőtt a szociális szövetkezet alapítási kedv (a lendület azót a
is töretlen): Ennek egyik oka nyilvánvalóan az alternatív foglalkoztatási lehetőségek
kiaknázásának az igénye, másrészt viszont -2013-tól kezdődően milliárdos nagyságrendű
források nyíltak meg szövetkezeti programok -támogatására . Saját kutatásaink, illetőleg a
sajtóban is megjelent információk alapján ezeknek a szövetkezeteknek egy jelent ős részét
csalárd célzattal - többek között uniós támógatások törvénysért ő módon történő megszerzése
vagy éppen költségvetési csalások elkövetése - érdekében hozták létre . Éppen ezért úgy
gondoljuk, közérdekl ődésre tarthat számot az, hogy a magyar hatóságok mit tapasztaltak eze n
a területen, milyen eljárásokat és milyen eredménnyel folytattak le ezen gazdálkodó
szervezetek vonatkozásában. Mindezek miatt a kővetkező kérdésekre várunk választ Öntő l :

1 . 2012. január 1-tő l kezdődően (éves bontásban) mennyi feljelentést tettek bármely nyomoz ó
szervnél szociális szövetkezeteket, illet ő leg azok tagjait, vezetőit érintően? Mennyi eljárás
indult ebben a körben, azokból mennyit szüntettek meg, mennyi zárult vádemelési javaslattal ,
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s hány esetben történt vádemelés? Az adatokat 2017 . január-március időszak vonatkozásában
is kérjük megadni .

2. Mennyi büntetőeljárás van jelenleg is folyamatban szociális szövetkezetek, illet ő leg azok
tagjai, vezetői vonatkozásában? Ezek a szociális szövetkezetek melyik megyében (vagy a
fővárosban), melyik településén működtek?

3. Milyen bűncselekmények vonatkozásában folynak (folytak) büntetőeljárások a fentiekben
hivatkozott elkövetői kőit érintően, milyen gazdasági tevékenység körében merültek fel eze k
a bűncselekmények, s mekkora a kárérték (éves bontásban) ?

4. Hány szociális szövetkezeti vezető vagy tag ellen folyik olyan eljárás (vagy kerül t
vádemelési szakaszba), akik vonatkozásában bűnsegédi elkövetési mód merült fel ?

5. Van-e olyan folyamatban lév ő vagy már lezárt nyomozás (esetlegesen vádemelés) szociáli s
szövetkezetek tagjait vagy tisztségvisel őit érintően, amely szervezett módon elkövetet t
bűncselekmény gyanúját veti fel? Ha igen, mit lehet tudni azokról?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . március 29 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP )
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