
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Ori: zác gyű lés Héuat ! ~

Irományszám 4(\/‘52,8 5

Érkezett 7017 MÁJ 29.
Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Dr. Polt Péter

Legfőbb Ügyész Úrnak,

„Van-e folyamatban büntetőeljárás a Magyar Posta Zrt-t és a takarékszövetkezeti integráció t

érintően korábban tett kijelentések miatt? ”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A K/12209. irományszámú írásbeli választ igényl ő kérdésemre 2016 . október 3-án adott válaszának

3 . pontjában — egyebek mellett — arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Posta Zrt-t és az FHB -

csoportot érint ően a folyamatban lévő nyomozáson kívül több esetben indultak további eljárások ,

amelyeket jellemz ően ezen társaságok képvisel ő i kezdeményeztek az ezen társaságokat érint ő , nagy

nyilvánosság előtt tett újságírói, illetve politikusi kijelentések miatt . Ezen eljárásokban

tőkebefektetési csalás bűntette miatt tettek feljelentést, azonban ezeket a nyomozó hatóság —

bűncselekmény gyanúja hiányában — elutasította . Nem zárható ki ugyanakkor, hogy más

bűncselekmények gyanúja miatt esetlegesen indultak újabb eljárások .

Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7 . cikkében biztosítot t
jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . §

(1) bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

1. Van-e folyamatban büntetőeljárás a Magyar Posta Zrt-t és a takarékszövetkezet i
integrációt — ideértve az FHB-csoportot (FHB Jelzálogbank Nyrt. és kapcsolt
vállalkozásai) is' — érintően korábban, akár újságíró, akár politikus által nagy
nyilvánosság előtt tett kijelentések miatt ?

2. Milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás ?

3. Hány ilyen eljárás van folyamatban?
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4. Milyen nyomozati cselekmények történtek eddig ?

5. Mikorra várható a nyomozás lezárása?

Tisztelettel várom válaszát .

Dr. Szakács Lászl ó
országgyűlési képviselő (MSZP)

Budapest, 2017. május 26 .
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