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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l 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 benyújtani dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Indít-e eljárást az ügyészség a „kötvénybizniszben” résztvev őcégekről döntőbizottsági eljárások
miatt? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A Transparency International Magyarország és a Magyar Nemzet cím ű napilap által indított per
eredményeként a bíróság kötelezte az Országgyű lés Gazdasági bizottságát, hogy adja ki a
letelepedésikötvény-programban résztvevő közvetítőcégek engedélyeztetési eljárásának dokumentumait . A
Magyar Nemzet 2017 . december 14-én közzétett „A letelepedésikötvény-program a magyarország i
korrupció mércéjével mérve is durva b űnügy” című cikke a kiadott dokumentumok alapján bemutatta a z
engedélyeztetési eljárásokat jellemző rendkívül súlyos anomáliákat . Hiányos dokumentációkról, semmit nem
igazoló nyilatkozatokról, logikailag egymást kizáró dátumokkal keltezett okiratokról számolt be a cikk .
Különösen aggályos, hogy teljesen önkényesen döntöttek arról, mely kérelmeket terjesztik a Gazdaság i
bizottság elé, és melyek rekednek meg a bizottság elnökénél vagy ügyintéz őinél . Felvetődik a kérdés, hogy
a kérelmekrő l egyáltalán volt-e tudomásuk a bizottság tagjainak .

A cikk alapján önkényes, szinte minden írott és íratlan formai szabályt sért ő eljárások képe rajzolódik ki ,
amelyekben tízmilliárdos üzletekr ől döntöttek. Miként azt a cikk címe is sugallja, ezek az eljárások
törvényességi szempontból rendkívül aggályosak, és akár b űncselekmény(ek) (például hivatali visszaélés )
gyanúját is felvethetik .

Kérdezem Legfőbb Ügyész Urat, hogy a cikkben bemutatott rendkívül aggályos eljárások miatt indít- e
eljárást az ügyészség? Szakmai álláspontja szerint a kérelmezési eljárások iratkezelése és a kérelme k
Gazdasági bizottságot megkerülő teljesen önkényes ügyintézése felveti-e b űncselekmény gyanúját?

Budapest, 2017. december 15 .


	page 1

