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ÍrásЬeli vйlaszt iénylő kérdés

Dr. Kővér László úrna k
az Országgytiiés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Aia$tőrvéйуе 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l 82616 46/1994 .

(IX.30.) ООУ határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mindent megtesz-e az

űgyészség?"címmel írásbeli választ igényl ő kérdést kívánunk benyújtani Polt Péter legfőbb

ügyészhez .

Tísztelt Legfőbb ügyész Úr!

А tegnapi napon nagy sajtóérdeklődéssel övezve színre lépett а NAV botrány egyik

koronatanúja . Vancsura István állítása szerint, volt NAV középvezetőként többször találkozott
azzal а jelenséggel, hogy а felette Iёуё fő igazgatói szinten leállították azokat а vizsgálatokat ,

amelyekkel hatékonyabban lehetett volna küzdeni az államkasszát károsító AгА csalások

ellen. А vizsgálatok leállítása hatásköri túllépéssel együ tt járt az atlatszo.hu-n megjelent
dokumentum alapján .

http://atlatszo.hu12014/03124/i~y-uszhatjak-теg-az-afacsalok-somos-katalin-1ea11itott-egy

fontos-vizsgalatot/

Tisztelettel kérdezzük а Legfőbb ügyész úrtól, hogy

1. Indít-e eljárást hivatalból az ügyészség а volt NAV főosztályvezető bejelentése

alapján?

2. Mekkora erőforrásokat fordít az ügyészség az adóhatóságban felmerült hivatal i

visszaélések felderítésére а 2014-es évben?

3. Eddig liánt' ember, mennyi ügyészi munkaórát dolgozo tt azon az ügyön, amellyel

kapcsolatbaв Horváth András tett feljelentést, а Zöld Mappában található

dokumentumok alapján?
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Minden magyar adófizető érdeke а rвпdszerszinten mííködő АРА csalások visszaszorítása. А
mélyebb feltárást biztosítandó parlamenti vizsgálóbiz ottság előfeltétele а parlamenti többség
szerint az ügyészségi vizsgálat ívzárulta . Ezért kiemelten fontos közёrdek а kellően alapos
ügyészségi murka minél gyorsabb elvégzése .

íCerjük а Legfőbb ügyész urat, hogy а botrány nemzetgazdasági súlyának megfelelő mértékű
ügyészségi forrást fordítson az ügy feltárására .

А fenti kérdésekben várjuk válaszát .

Budapest, 2014 . március 28 .
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