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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Legfőbb
Ügyész Úrho z

„Meddig húzódik a karcagi Kun-Mediátor ügyben a nyomozás? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Ön előtt is ismert lehet a pont egy éve Karcagon kirobbant brókerbotrány . Az eddig i
információk szerint Dobrai Sándorné ügyvezetésével a Kun-Mediátor Kft . olyan
betétgyűjtési tevékenységet végzett, amely bűncselekmény alapos gyanúját vetette fel, é s
amely vonatkozásában jelenleg is végeznek különböz ő nyomozati cselekményeket, így tanú
meghallgatásokat tartanak .

Tekintettel arra, hogy másfél éve robbant ki az ügy, de csitulni nem akar a lakosság
felháborodása, mindenképpen szükségesnek tartom az ügy jelenlegi állásának áttekintését.
Külön hangsúlyozom, hogy az általam kért adatok és információk nem akadályozzák a
nyomozás sikerességét, ezért úgy gondolom, az általam kért adatok kiadásának nincs
jogszabályi akadálya .

Mindezekre tekintettel a Kun-Mediátor Kft-vel és annak ügyvezet őjével, Dobrai Sándornéva l
kapcsolatban indult büntetőeljárással kérdezem Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat :



- Miként halad a sértettek személyes meghallgatása? Hány főt sikerült személyesen

meghallgatni a kapitányság székhelyén (Szolnokon) az ügy elindulása illetv e

legutóbbi 2016 április 11 .-én kelt levelem óta ?

- Milyen biztosítási intézkedéseket rendeltek el a gazdasági társasággal vagy anna k

tulajdonosaival vagy a tulajdonos közeli hozzátartozójával szemben ?

- Mikorra várható az ügyben a nyomozás befejezése?

- Milyen nyomozati cselekményeket kell még megtenni ?

- Van –e információja a nyomozóhatóságnak a Dobrai Sándorné tartózkodás i

helye felő l?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . november 23 .

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
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