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Érkezeié : 2013 Jul ~ aSzávay István
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i

választ igénylő kérdést kívánok intézni a belügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes

minisztérium irányítójához

„Pénzükhöz juthatnak-e a ScienNet károsultjai? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A ScienNet online törzsvásárlói rendszer a 2000-es évek közepén indult, majd rövid

idő alatt nagy népszerűségre tett szert. 2009 végén azonban a hálózat bedő lt, az összeomlással

pedig mintegy félmillió vásárló, valamint tízezer cég befektetése veszett el . Az események

nyomán a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a Washingtonba n

bejegyzett ScienNet International LLC Magyarországon kifejtett tevékenységével összefügg ő ,

több százmillió forintos adóhiányt okozó adócsalás gyanújával megindította a nyomozást, és

lefoglalta a több offshore jellegű vállalkozást is felhasználó hálózat összes, haza i

pénzintézetnél megtalálható pénzeszközét .

2013 . július 2-án az egyik gazdasági hírportálon megjelent egy cikk, amely szerint a

ScienNet újraindította tevékenységét Magyarországon . A hír arról tudósít, hogy bár a

Svájcban bejegyzett Inlernet Worldwide AG nem tekinti magát a ScienNet International LL C

jogutódjának, a törzsvásárlói adatok rendelkezésükre állnak, és a cég levélben kereste meg a

korábbi törzsvásárlókat a ScienNet újraindulásával kapcsolatban . A cikk állítása szerint a



Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a VPOP jogutódja) felfiiggesztette a nyomozást, mivel nem

találtak bűncselekményre utaló jelet. A hálózat pedig ígéretet tett rá, hogy amint a hatóság

feloldja a bankszámlák zárolását, a ScienNet International LLC azonnal kifizeti a

törzsvásárlóknak és termékpartnereknek járó jutalékokat. A cég ugyanakkor felhívta a

figyelmet arra, hogy bár a készpénzes kifizetést nem tudják biztosítani, a törzsvásárlók a

partnereknél levásárolhatják az eddig felhalmozott összegeket .

Magánszemélyek egy csoportja keresett meg, akik elmondták, hogy annak idejé n

többszázezer forintjuk ragadt bent a rendszerben, és szeretnék tudni, hogy valóban lesz- e

lehetőségük rá, hogy valamilyen formában visszakapják a pénzüket, vagy annak legalább eg y

részét .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal valóban felfüggesztette-e az ügyben indítot t

nyomozást?

Amennyiben a hatóságok valóban nem találtak semmilyen terhelő információt,

akkor mikorra várható a ScienNet International LLC-hez tartozó vagyo n

zárolásának megszüntetése ?

Milyen biztosítékok vannak arra, ScienNet rendszere nem jut újra az összeomlá s

sorsára?

Pénzükhöz juthatnak-e tehát a ScienNet károsultjai?

Az érintettek nevében is várom válaszát !

Budapest, 2013 . július 3 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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