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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről 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 benyújtan i

Dr. Polt Péte r

Legfőbb Ügyész úrhoz,

„Tudják-e már, hová tűnt a Quaestor-kötvényesek vagyona? III.”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A „ Tudják-e már, hová tűnt a Quaestor-kötvényesek vagyona? II.” című, K/7671. számú írásbel i

választ igénylő kérdésemre adott 2015. december 2-i válaszát köszönettel megkaptam .

Ön a válaszában – egyebek mellett – az alábbiakról tájékoztatott :
„A rendelkezésre álló adatok alapján az azonban már tisztázást nyert, hogy az ügyben

szereplő egyik terhelt a cégcsoporthoz befolyt vagyonból hosszabb időn keresztül, több

részletben, nagy összegű készpénzt tulajdonított el, mellyel kapcsolatban vagyon ellen i

bűncselekmény megalapozott gyanújának a közlésére is sor került . ”

Tekintettel az ügy iránti fokozott társadalmi figyelemre, kérem, hogy szíveskedjen válaszolni az

alábbi kérdésekre is :

1. Milyen időszakot ölel fel a fentebb idézett válaszában leírt „hosszabb időn keresztül”
kifejezés ?

2. Hány alkalmat jelent a fentebb idézett válaszában meghatározott „több részletben ”
kifejezés? Amennyiben pontos számot nem áll módjában megadni, kérem, hog y
nagyságrendileg szíveskedjen meghatározni az készpénzkivételek alkalmainak számát !

3. Milyen nagyságrendet képvisel „nagy összegű” készpénz felvétele? Mennyi volt az
átlagos készpénzfelvétel?
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4. Milyen jogcímen került rögzítésre a társaság könyveiben a készpénzfelvétel ?
5. Megkérdezték-e a pénzügyi szektor felügyeletét ellátó szervezetet, hogy korábban

miért nem észlelték a „nagy összegű” készpénzfelvétel körülményeit ?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2015 . december 3 .

Dr. Tóth Bertala n
országgyűlési képviselő

MSZP
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