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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

Polt Péter legfőbb ügyésznek

„ Tölgyesi Balázst érintően az elmúlt években milyen büntetőeljárások indultak, s
milyen eredménnyel zárultak?” címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi F őosztályán évekkel korábban büntetőeljárás
folyt Tölgyesi Balázs, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt . volt vezetője és Zemplényi Zoltán,
a Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület (GAVE) igazgatój a
ellen. Nyomozóhatósági tájékoztatás, illetőleg a sajtóban megjelent tudósítások alapján
felmerült annak a gyanúja, hogy a GAVE 2009 . szeptemberi szerződések alapján fiktív
tanulmányokat értékesített az FKF Zrt . részére .

A fenti büntetőügy és Tölgyesi Balázs vonatkozásában az alábbi kérdések megválaszolásá t
kérjük a Tisztelt F őügyész Úrtól .

• A GAVE-tanulmányok ügyében folyik-e még nyomozás, ha már nem akkor az milye n
eredménnyel zárult? Ha megszüntetésre került az eljárás, az milyen indokkal é s
milyen tartalommal történt? Történt-e az ügyben vádemelés, ha igen mely személy(ek )
ellen? Mi volt a vád alapja? Volt-e az-ügyben bírósági eljárás, született-e valamilyen
ítélet, illetőleg hol tart most az eljárás? Amennyiben bírósági eljárás volt vagy va n
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folyamatban, kérjük megjelölni annak ügyszámát és az eljáró bíróság(ok)
megnevezését is !

• Tölgyesi Balázst érint ően a fentiekben megjelölt büntetőügytő l függetlenül indult- e
más vonatkozásban büntetőeljárás 2010 óta? Melyek voltak ezek az ügyek, mely
szervek nyomoztak és mi lett ezeknek a büntetőeljárásoknak a sorsa? Vádemelés
esetén milyen eredménnyel zárultak a bírósági perek, illet őleg van-e folyamatban
büntetőper?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . május 08 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP)
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