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Írásbeli kérdé s

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 nemzetgazdasági miniszterhez, mint a tárgyba n

illetékes minisztérium irányítójához

„Bírságolhatja-e a NA V a ScienNet károsultjait? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

2013 . július 3-án írásbeli kérdésben fordultam a belügyminiszterhez a 2009-be n

bedőlt ScienNet International LLC internetes törzsvásárlói rendszer tevékenységéne k

újraindulásával, illetve a korábbi cs őd következtében pénzüket elvesztő törzsvásárlóknak é s

termékpartnereknek ezzel összefüggésben megígért kárpótlásával kapcsolatban .

A belügyminiszter helyett levelemre 2013 . július 18-án Ön válaszolt, kifejtette, hogy

kérdéseimre érdemi információval nem tud szolgálni, mivel a ScienNet elleni eljárás mé g

nyomozati szakaszban van . Ennek következtében azt sem tudni, hogy az akkor pórul járt

emberek mikor fognak pénzükhöz jutni .

A mindenkiterint .postr.hu nevű oldalon augusztus 24-én újabb írás jelent meg a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ScienNet károsultakkal kapcsolatos eljárásána k

ügyében. A blogbejegyzés – amely az egyik károsult levelét közli – arról tudósít, hogy a NAV
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nemcsak a ScienNet nevű internetes kereskedőrendszer hazai pénzeszközeit zárolta, hanem e

személyek adótartozás miatti bírságolásához is hozzáfogott be nem vallott jövedelmük vag y

meg nem fizetett adótartozásuk miatt .

E pénzeszközök azonban a NAV által még az eljárás kezdetén, tehát 2009-ben zárol t

számlákon találhatóak, tehát tulajdonosaik számára továbbra is hozzáférhetetlenek, így a

károsultak ellen esetlegesen folyó bármilyen eljárás nemcsak érthetetlen, hanem egyben

felháborító és megengedhetetlen is .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

- Valóban bírságolja-e a NAV a ScienNet online törzsvásárlói rendszer azo n

károsultjait, akik az e büntetések alapjául szolgáló, zárolt pénzeszközeikhez ma se m

tudnak hozzájutni?

- Ha igen, akkor kíván-e e méltatlan és igazságtalan eljárás mihamarabbi

megszüntetése érdekében tenni valamit a Kormány ?

Bízva abban, hogy a jelzett probléma az Ön számára is fontos, az érintettek nevében is váro m

megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . augusztus 28 .

Szávay István

Országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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