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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Országgyű lés Hivatala

Irományszám :

Érkezett : 2017 AUG 01.

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről 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,

„Hol tartanak a Green Holidays Kft .-t érintőnyomozások? ”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

K/16621 ., illetve K/16622 . parlamenti irományszámú írásbeli kérdéseimre mind Dr . Seszták Miklós

nemzeti fejlesztési miniszter úrtól, mind Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrtól az t

a választ kaptam, hogy a Green Holidays Kft . fizetésképtelenségével kapcsolatban feltett minden

kérdésem vonatkozásában Ön az illetékes, tekintettel a folyamatban lévő nyomozás i

cselekményekre .

Mint azt bizonyára Legfőbb Ügyész Úr is tudja, a hivatkozott utazásszervező több ezer magyar

családot károsított meg, ezzel százmilliós – sajtóhírek alapján akár milliárdos – kárt okozva a z

érintetteknek .

Mindezek alapján Magyarország Alaptörvénye 7 . cikkében biztosított jogommal élve, figyelemme l

a Kormány tagjainak fenti hivatalos álláspontjára, arra kérem, hogy válaszoljon az alább i

kérdésekre :

1. Hol tartanak a Green Holidays Kft .-t érintő nyomozások?

2. Milyen bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ?
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3. Indult-e eljárás a Green Holidays Kft . vezető tisztviselő i ellen?

4. Mekkora mértékű az okozott vagyoni hátrány?

5. Hányan, mekkora összegben igényeltek polgári jogi úton kártérítést ?

6. Mekkora összegű a Green Holidays Kft. és vezető tisztviselőinek zár alá vett vagyona ?

7. Rendelkezik-e a Green Holidays Kft . megfelelő vagyonelemmel ahhoz, hogy a sértettek

minden igényét kielégítsék?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2017. augusztus 2 .

Heringes Anita
országgyűlési képviselő (MSZP)
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