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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„Mely szociális szövetkezetek ellen folyik nyomozás? ”

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

Köszönettel megkaptam K/13463 . számon 2016. december 21-én benyújtott írásbeli kérdémre
adott válaszát, melyben arról tájékoztat, hogy 16 esetben indult büntetőeljárás szociáli s
szövetkezetekkel összefüggésben .

Kérem legfőbb ügyész urat, ezúttal arról is szíveskedjék tájékoztatni, hogy mely szociális
szövetkezetek ellen indultak az eljárások, mely bűncselekmények gyanújával, és milyen
ügyszakban folynak.

Azzal a négy üggyel, melyekkel kapcsolatban a nyomozást megszüntették, kérem ,
tájékoztasson, mely szociális szövetkezetek voltak azok, melyek esetében az eljárás t
bizonyítottság, és mely szövetkezet volt az, melynek esetében a nyomozást bűncselekmény
hiányában szüntették meg, valamint, hogy az eljárások milyen bűncselekmény gyanújával
zajlottak .
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Kérem legfőbb ügyész urat, tájékoztasson, hogy a bűnösséget megállapító jogerős ítélet
melyik két szociális szövetkezet ügyében született, és milyen báncselekményben állapítottá k
meg a vádlottak bűnösségét .
Továbbá kérem legfőbb ügyész urat, tájékoztasson, melyik szociális szövetkezet ügyében ,
milyen bűncselekmény megalapozott gyanújával zárta a nyomozó hatóság vádemelési
javaslattal a nyomozati eljárást .
Legfőbb ügyész úr válaszának 2 . pontjában egy, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt folyó nyomozati eljárásról tesz említést .
Kérem, adjon tájékoztatást, hogy ez az eljárás melyik szociális szövetkezettel kapcsolatba n
zajlik .
Amennyiben előző , e tárgyban legfőbb ügyész úrnak benyújtott írásbeli kérdésemre adot t
válasza keltének napja óta újabb nyomozás indult, esetleg az ügyszakokban állt be változás ,
vagy bármelyik nyomozással érintett szociális szövetkezet ügyében újabb b űncselekmény
gyanúja merült fel, kérem tájékoztasson megadva egyúttal a szövetkezet nevét, és a
változással érintett adatot .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . január 4 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő

(LMP)
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