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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánunk benyújtan i

Dr. Polt Péte r
Legfőbb Ügyész Úrnak,

„Nyomozási cselekmények a TÖKE Busz Zrt-nél? V. ”

címmel . A választ írásban kérjük.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A K/19586. számú parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2018 . február 7-én adott válaszában

arról adott tájékoztatást, hogy a TÜKE Busz Zrt . ügyében nyomozás van folyamatban különösen

jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés tárgyában, melyben gyanúsítotti felelősségre vonás

még mindig nem történt .
A K/20081 . számú parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2018 . március 9-én adott válaszában
azt is megosztotta a nyilvánossággal, hogy a holland igazságügyi hatóságok nyomozat i

cselekményeit ismertető iratok 2017 . október 26-án érkeztek meg az ügyben addig eljáró Baranya

Megyei Főügyészségre . Ezt követően került kijelölésre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, az

ügyben eljáró nyomozó hatóságként .

Az ügyrő l összefoglaló jelleggel az alábbiak derültek ki eddig : 3 millió euró, azaz közel 1 milliárd

forint a gyanú szerint az elkövetési érték a pécsi Tüke Busz Zrt . 2015. évi buszbeszerzését érintő ,

különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozásban . A sajtóban

megjelent hírek alapján az történt, hogy egy kis, üzleti és baráti kapcsolatban álló befolyásos kö r

elérte, hogy a tisztán közpénzb ől és hitelbő l tervezett pécsi buszbeszerzésre a szükségesnél jóva l

több pénzt fizessen ki a Tüke Busz, azaz a kell őnél jóval több hitelt vegyen fel, és megszervezték

azt is, hogy a valós, tényleges költségeken felüli részhez hogyan juthatnak hozz á

problémamentesen . Tudjuk, hogy a nyomozásnak hollandiai és szerbiai szálai is vannak, illetve

sajtóhírek alapján ma már azt is tudjuk, hogy thaiföldi érintettség is kimutatható . Ebben az esetben
felmerülhet a terrorizmus finanszírozásának a gyanúja is . Az is kiderült a sajtóból, hogy az ügyben

két közszerepl ő is szerepel . A sajtó értesülése szerint az ügy már olyan szinten van, hogy hiáb a

vannak benne közszerepl ő kiemelt személyek is, azok neve a hollandiai ügyészségi iratokba n
konkrétan említésre kerültek, ezek az iratok pedig már több mint fél éve a magyar nyomozó

hatóságoknál vannak .
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Figyelemmel arra, hogy a nyomozás határideje — válasza szerint — 2018 . május 9-én — többször i
meghosszabbítás után — lejárt, az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdésében biztosított jogunkkal élve ,
az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdés e

alapján az alábbi kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Milyen nyomozati cselekményekét hajtottak végre 2018 . február 7-ét követően?

2. Történt-e már gyanúsítotti felel ősségre vonás? Ha igen, ki ellen ?

3. Mikorra várható a nyomozás lezárása? Ha már lezárult, milyen megállapításoka t
tettek a nyomozóhatóságok? Ha még nem zárult le, mi az indoka az újabb határid ő-
hosszabbításnak ?

4. Mi az indoka annak, hogy ebben a pécsi ügyben különösen jelent ős vagyoni hátrány t
okozó hűtlen kezelés b űntette és más bűncselekmény gyanúja miatt a nyomozást a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság végzi, és nem a Baranya Megyei F őügyészség?

5. Kik azok az érintett közszereplők, akiket a holland ügyészség megnevezett a TÜK E
Busz Zrt. 2015. évi buszbeszerzésével összefüggésben indult nyomozásban ?

6. Van-e az ügyben érintett közszerepl őknek mentelmi joguk?

7. Kik vannak a thaiföldi offshore számlák mögött?

8. Mi kell még ahhoz, hogy ebben az ügyben az ügyészség végre lépjen és gyanúsítássa l
éljen?

Tisztelettel várjuk válaszát.

Budapest, 2018 . május 23 .

, országgyűlési képviselő

GL
Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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