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Írásbeli választ izénvlő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Milyen konkrét lépések történtek a z

áfacsalásokugyében? „címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánunk benyújtani Polt

Péter legfőbb űgyészhez.

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

Az egész ország megdöbbent, amikor Horváth András, a NAV egykori munkatárs a

nyilvánosság elé állt bejelentésével, amely szerint évi akár ezermilliárdos nagyságrendben i s

akadálytalanul folyhatott az adócsalás Magyarországon.

Az állításokat akkor az adóhatóság egy egyetlen hétvége alatt lefolytatott vizsgálatra

hivatkozva igyekezett cáfolni, azt sugallva, hogy a NAV-nál minden tökéletesen működik .

Legalább ekkora probléma, hogy az állam és a hatóságok válaszának másik iránya a Horvát h

Andrással szembeni lejáratókampány és hatósági fellépés volt . A NAV egykori munkatársát

azóta már kihallgatták, és miközben ő minden rendelkezésére álló adatot átadott a nyomozó

hatóságoknak, házkutatást ismereteink szerint eddig csak nála tartottak, mintha az ügyben ó

lenne az elkővető , nem pedig az, aki leleplezte a csalásokat és az adóhatóság felt űnő
gyengeségét az áfacsalókkal szemben .

Ezzel szemben nem látunk ekkora elszántságot az alapügy kivizsgálásban, nem tudunk arról ,

hogy sor került-e érdemi vizsgálatra az áfacsalások ügyében . Kérdésünk, hogy milyen konkré t

lépések történtek eddig az áfacsalási sorozat felderítésére. Vizsgálta-e a hatóság azt, hogy a

NAV belső működése hogyan járulhatott hozzá ahhoz, hogy még egy ekkora csalássorozat i s

felderítetlen maradjon? Mikor tudja meg a nyilvánosság, hogy melyek azok a cégek, amelye k

gazdasági hatalmuknak vagy politikai kapcsolataiknak köszönhetően megúszhatták a

számonkérést?



Meggyőződésűnk, hogy a korrupció ellen nem lehet úgy harcolni, ha az ügyek leleplez ő it
lejáratókampányok és hatósági fellépés fenyegeti, miközben azok, akikkel szemben valóba n
fel kellene lépni, nyugodtan károsíthatják tovább a kőzvagyont .

A fenti kérdésekben várjuk válaszát .

Budapest, 2014. február 11 .
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