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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVL törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (IL 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Dr. Polt Péter

Legfőbb Ügyésznek,

,,Hol tartanak a Magyar Postát, illetve az FHB-csoportot érintőnyomozások? VI."

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Űgyész Úr!

A K./12209. irományszámú írásbeli választ igénylő kérdésre 2016. október 3-án adott válaszában
arról tájékoztatott, hogy a Magyar Posta Zrt.-re és az FHB-csoportra vonatkozóan a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 29022-
13/2016. bűnügyi számon indult ügyben volt folyamatban nyomozás, amely több ügyrészt is érint.
Ezekkel kapcsolatban a nyomozásokat 2017. január 11-ig hosszabbította meg a Fővárosi
Főügyészség.

A K./14742. irományszámú írásbeli választ igénylő kérdésre 2017. április l l-én adott válaszában
arról adott információt, hogy a hivatkozott ügyben továbbra is folyamatban volt nyomozás. A
nyomozás kiterjedt

1. a Magyar Posta Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt, között létrejött részvény adásvételi
szerződésnek;

2. az FHB Jelzálogbank Nyrt. kötvénykibocsátásának;

3. a Magyar Posta Zrt, tulajdonában álló gazdasági társaságok értékesítésének; továbbá

4. a takarékszövetkezeti rendszer integrációja során kötött egyes szolgáltatási szerződéseknek

a vizsgálatára. Ezzel kapcsolatban a nyomozásokat 2017. május 11-ig hosszabbította meg a Legfőbb
Ügyészség.

A K/15886. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2017. június 13-án adott válaszában arról
tájékoztatott, hogy a Magyar Posta Zrt.-re és az FHB-csoportra vonatkozó ügyrészekben
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változatlanul folyamatban van a nyomozás. Ezekkel kapcsolatban a nyomozásokat - utolsó ízben -
2017. szeptember 11-ig hosszabbította meg a Legfőbb Ügyészség.

A K/17291. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2017. szeptember 22-én adott válasza
szerint a Magyar Posta Zrt.-re és az FHB-csoportra vonatkozó ügyrészekben változatlanul
folyamatban van nyomozás. Ezekkel kapcsolatban a nyomozásokat - ismételten -
meghosszabbította a Legfőbb Ügyészség, ezúttal 2017. december l l-ig.

A K/18830. parlamenti irományszámú kérdésre 2017. december 21-én megküldött válaszában arról
adott tájékoztatást, hogy a nyomozás változatlanul folyamatban . van, egyetlen ügyrészben sem
került sor. érdemi állásfoglalásra. 2017. szeptember 22. és december 2 l. között tanúkat hallgattak
meg, okirati bizonyítékokat szereztek meg, valamint igazságügyi szakértőt rendeltek ki. A
nyomozást ismételten meghosszabbították, ezúttal 2018. április l l-ig.

A K/315. parlamenti irományszámú kérdésre 2018. június 7-én adott válaszában szereplő
információk szerint 2018. szeptember l l-ig terjedő újabb határidő-hosszabbításra került sor,
elsősorban okiratok beszerzése érdekében. A két éve zajló nyomozás ellenére még mindig nem
tudott beszámolni érdemi megállapításokról.

Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye 7. cikkében biztosított jogommal élve, az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján az
alábbi kérdéseket intézem Önhöz:

1. Hol tartanak a Magyar Posta Zrt.-t, valamint az FHB-csoportot (FHB Jelzálogbank Nyrt.-t
és kapcsolt vállalkozásait) érintő nyomozások?

2. Miért volt szükség igazságügyi szakértő kirendelésére, és mit állapított meg?

3. Milyen nyomozati cselekményeket hajtottak végre 2018. június 7-ét követően?

4. Lezárult-e már a nyomozás a hivatkozott ügyben? Ha igen, milyen érdemi állásfoglalast
tettek a nyomozóhatóságok; ha nem, mi az oka az ismételt határidő-hosszabbításnak?

Várom mihamarabbi válaszát.

Budapest, 2018. szeptember 17.

Dr. Hara o Tamás
országgyűlést képviselő (MSZP)
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