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Írásbeli kérdé s

Kövér Lászlónak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok
intézni a Legfőbb Ügyészséget vezető Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrhoz

„Nyomoznak-e még a F őminél?„

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

2012. március 14 . napján feljelentést tettem a Földmérési és Távérzékelési Intézet székházának (1149 Bp.
Bosnyák tér 5.) „ V. emeleti helyiségek felújítási munkálatainak generál kivitelezése” tárgyában létrejött,
egymással tartalmilag átfedésben lévő, részben ugyanazon természetes személyek tulajdonában álló gazdaság i
társaságokkal megkötött szerződéseivel kapcsolatosan.

A Budapesti XIV. és XVI kerületi ügyészség vezető ügyészének április 16-án kelt határozata az alábbiaka t
tartalmazza „hűtlen kezelés bűntette vonatkozásában a feljelentés szerinti adatok, a szerz ődéskötések száma,
jellege, körülményei, a szerződések értékei az egyszerű gyanú megalapozásához elegendőelv így e
vonatkozásban – külön intézkedéssel nyomozást rendeltem el . . . ".

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr 2012. november 5-én kelt tájékoztatása szerint a nyomozás befejezésére várhatóa n
2013. I . félévében kerülhet sor .

Ezt követően, 2013 . június 11-én kelt írásbeli kérdésemre Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr K/11507/1 . számon azt
a tájékoztatást adta, hogy nyomozás befejezésére várhatóan 2013 . II . félévében kerülhet sor .

Végezetül pedig 2014. október 10-én fogalmaztam meg kérdést (K/12895 .) a fenti ügyben Tisztelt Legfőbb
Ügyész Úr irányában, amelyre azt a választ kaptam, hogy a nyomozás befejezésére „várhatóan leghamarabb
2014. második félévében kerül sor.”



Figyelemmel arra, hogy immáron 2014. második félévének is a derekán járunk, kérem Tisztelt Legfőbb
Ügyész Urat, hogy a szóban forgó ügy jelenlegi állásáról tájékoztatni szíveskedjen .

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2014. szeptember 30 .
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