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Dr. Tóth Bertalan úrna k
országgyűlési képvisel ő

Budapest

Tisztelt Országgy űlési Képviselő Úr !

A 2015 . december 23 .-án, K18348 . számon bejelentett, „ Tudják-e már, hová tűnt a Quaestor kötvényesek vagyona? IV.” című, írásbeli választ igényl ő kérdésére az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 42 .§-ának (9) bekezdése alapján – a kérdések sorrendjében - a
következőket hozom szíves tudomására .
1-3. A terheltekkel közölt gyanúsítások tárgyában folytatott nyomozás érdemben befejez ődött,
elkülönített ügyrészek kapcsán azonban a nyomozó hatóság folytatja a Quaestor- cégcsoporto t
érintő vizsgálatot . A bűnügynek a gyanúsítottak ellen folyamatban lév ő részében még tart a
nyomozási iratok sértettek számára történő ismertetése, mely eljárási cselekmény 2016 . január
közepére várhatóan befejez ődik.
Amint arra Képvisel ő Úr korábbi, K/8078 számú kérdésének megválaszolásakor utaltam, a
pontos és részletes tényállás megállapítására a nyomozás iratainak ismételt és teljes körű
áttekintését követően, az érdemi ügyészi döntés kialakításakor kerül majd sor . Ennek
keretében nyílik majd lehetőség a bűncselekmény elkövetési módszerének ismertetésére és a
fiktív kötvényekért kifizetett bevétel további pénzügyi sorsával kapcsolatos ténye k
megállapítására is.
4. Az egy milliárd forintot is meghaladó összeg ű készpénzállomány éveken át tartó felvételér e
a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt . házipénztárából került sor, így arról a számlavezet ő
pénzintézetnek nem lehetett tudomása . Azt, hogy e tranzakciók a bűncselekmény
elkövetésének részét képezték, csak a széles kör ű nyomozás keretében elvégzett szakért ő i
vizsgálat tárhatta fel .
5. A külföldi hatóságokhoz intézett jogsegélykérelmekr ől és azok eredményér ő l jelenleg nem
áll módomban tájékoztatást adni Képvisel ő Úrnak, mert az sértené az elkülönített ügyekbe n
még folyamatban lévő nyomozás érdekeit.

6-8. A nyomozás során keletkeztek eredménytelen vagyonkimentési kísérletre utal ó
bizonyítékok, de azok alapján bűncselekmény megalapozott gyanúját nem lehetett
megállapítani. A vagyonkivonás veszélyét jelz ő információk ennek ellenére nem maradta k
értékelés nélkül, azokat a vagyoni jogokat korlátozó kényszerintézkedések el őfeltételeinek
vizsgálata körében vették figyelembe az ügyben eljáró hatóságok. Bennfentes információval
való visszaélésre utaló, bűncselekmény gyanúját megalapozó adat a nyomozás során nem
keletkezett . A vagyonkimentés vizsgálata az elkülönített ügyrészekben is folyamatban van .
9. Az eddigi nyomozás eredményeként korrupciós b űncselekmény megalapozott gyanúj a
szintén nem vált megállapíthatóvá, és Tarsoly Csaba István gyanúsítotthoz köthet ő olyan
okirati bizonyíték beszerzésére sem került sor, amely másoknak adott jogtalan el őny
kifizetését igazolná.
Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .
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