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Tisztelt Országgyű lési Képviselő Úr!

A 2016. március 29.-én, K/9829. számon bejelentett, „ Tétlenség, tehetetlenség vagy

nemtörődömség?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 .§-ának (9) bekezdése alapján — a kérdések sorrendjében - a következ őket
hozom szíves tudomására .

1. A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (Be .) 170 . §-ának (1) bekezdése alapján a
nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hátáskörében, valamint a
nyomozó hatóság tagjának hivatali minőségében tudomására jutott adatok alapján, vagy
feljelentésre indul .

A nyomozás elrendelésének törvényes alapja az olyan tényre utaló adat, amely a Büntet ő
Törvénykönyv Különös Részében szereplő valamely bűncselekmény gyanúját veti fel .

A Képviselő Úr kérdésében említett nyilatkozat bűncselekmény gyanújára utaló konkrét
adatot nem tartalmaz, így a Be. 170 . §-ának (1) bekezdése alapján azzal kapcsolatba n
nyomozás nem rendelhet ő el . Megjegyzem, az állami erdészeti cégek gazdálkodásának
ügyében eljáró Kormányzati Ellen őrzési Hivatal a 355/2011 . (XII .30.) Korm. rendelet 12 .§-
ának (2) bekezdése alapján büntet őeljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás
vagy hiányosság észlelése esetén feljelentési kötelezettség terheli, feljelentés megtételére az
érintett hat cég ügyében azonban a mai napig nem került sor .

2. Képviselő Úr kérdése a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatban a
teljesítési határidő betartásával, a késedelem esetére kikötött kötbérfizetési kötelezettsé g
teljesítésével, illetőleg a teljesítés igazolásának módjával kapcsolatban fogalmazott me g
aggályokat. A büntetőeljárás megindítására feltételezések alapján nincs törvényes lehet őség,
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arról érdemben dönteni - amint már utaltam rá - abban az esetben lehet, ha a hatóságok
tudomására olyan tényre utaló adat jut, melyb ől megalapozottan lehet b űncselekmény
gyanújára következtetni .

Kérem Képvisel ő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2016 . április 192- .
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