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Tisztelt Képviselő Úr!

A „Felelősségre fogják-e vonni a kamupártokat?” című, K!15823 számon bejelentett írásbel i
választ igénylő kérdésére az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (9)
bekezdése alapján – a Képviselő Úr által feltett kérdések sorrendjében - a következ őket
hozom szíves tudomására .

A 2014. évi országgyűlési választásokra biztosított kampánytámogatások felhasználásáva l
összefüggésben elkövetett költségvetési csalás b űntette miatti eljárások közül öt esetben a
nyomozás vádemeléssel zárult . Ennek eredményeként két jogerős elítélés született, míg
további két ügyben a bírósági eljárás – egy esetben két ügy egyesítését követ ően -
folyamatban van. Öt nyomozást megszüntető határozat született, amelyek jogcíme két esetbe n
a bűncselekmény, két esetben pedig a bizonyítottság hiánya volt, míg egy alkalommal a
vádemelés elhalasztását követ ően határoztak a nyomozás megszüntetésérő l . Egy nyomozást
fel kellett függeszteni, tekintettel arra, hogy az elkövet ő kilétét nem lehetett megállapítani .

Jelenleg hat nyomozás van folyamatban . Ezek befejezésének várható időpontja előre nem
prognosztizálható, ahogyan az sem, hogy a nyomozások adatai alapján az egyes ügyekbe n
milyen érdemi döntések születnek majd .

A büntetőeljárások nem csupán az Állami Számvevő szék feljelentései, illetve jelzései alapjá n
indultak, a feljelent ő i körben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint választási szervek ,
országgyűlési képviselők, közszereplők és magánszemélyek is találhatók .

Az érintett pártok jellemzően alacsony támogatottsággal rendelkező olyan szervezetek,
amelyek a választások eredményeként országgyű lési képviselői mandátumot sem egyén i
választókerületekben, sem pártlistán nem szereztek .
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Amint arra az el őbbiekben utaltam, a nyomozások megszüntetésére általában bizonyítottság
hiányában került sor, de több olyan ügy is előfordult, amelyben az eljárás adatai alapján
egyértelműen kizárható volt a pártok tevékenységével összefüggésbe hozható b űncselekmény
elkövetése .

Kérem Képvisel ő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2017 . évi június hóog napján
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