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A 2016. augusztus 1-jén, K/11653 . számon bejelentett, „ Vizsgálták-e Vizoviczki László
politikusokhoz fűződő kapcsolatait?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 .§-ának (9) bekezdése alapján a
következőket hozom szíves tudomására .

A Központi Nyomozó F őügyészség Vizoviczki László és társai ellen a kötelessé g
megszegésére irányuló hivatali vesztegetés b űntette és más bűncselekmények miat t
az 1 . Nyom. 158/2012. számon indult, valamint a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó ,
bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más
bűncselekmények miatt 1 . Nyom. 156/2014 . számon indult bűnügyben vádat emelt, az
eljárások a F ővárosi Törvényszéken vannak folyamatban .

A Központi Nyomozó Főügyészség által folytatott eljárás során nyolc oldalnyi terjedelembe n
Vizoviczki László által Kubatov Gáborhoz intézett levéltöredék lefoglalására került sor,
azonban nem állapítható meg, hogy a bűnjelként lefoglalt irat megegyezik-e azzal a levéllel ,
amelyrő l Kubatov Gábor az MTI-hez eljuttatott közleményében azt nyilatkozta, hogy átadta a
bűnüldözési szerveknek, mivel az nem került a Központi Nyomozó F őügyészség birtokába .

A nyomozás során lefoglalt levéltöredék a vizsgált bűncselekményekkel kapcsolatos adatot
nem tartalmaz, így az eljáró nyomozó főügyészség további nyomozási cselekményt nem
végzett .

Vizoviczki László a nyomozás során politikusokat érint ő információkat bocsátott a hatóságok
rendelkezésére abból a célból, hogy a büntetőjogi felelősség alóli mentesülés végett vele a
büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (Be .) 192 .§-ának (1) bekezdése szerinti
megállapodás megkötésére kerüljön sor. Az erre nézve lefolytatott eljárás eredményeként a
megállapodás nem jött létre, mivel a Vizoviczki László terhére rótt b űncselekmények
bűnszervezeti elkövetésére és ebbő l fakadó kiemelkedő tárgyi súlyára figyelemmel az állam
büntetőjogi igényének az érvényesítéséhez jelent ősebb érdek fűződött, mint a vele történ ő
együttműködéshez.
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A folyamatban volt nyomozás során a Fidesz kampányának a finanszírozása bizonyítand ó
tényként nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a Központi Nyomozó F őügyészség
nyomozási cselekményt nem végzett . A nyomozás Vizoviczki László kapcsolatrendszerét
teljes körűen feltárta, ezzel kapcsolatban az ügyészséget semmilyen befolyásolási kísérlet ne m
érte .

Kérem Képviselő Urakat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjenek .

Budapest, 2016 . augusztus de
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