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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (IL 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánunk benyújtani

Dr. Polt Péter
Legfőbb Ügyész Úrnak,
,,Nyomozási cselekmények a TÜKE Busz Zrt-nél? VI."

címmel. A választ írásban kérjük.
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
A K/17289. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2017. szeptember 25-én adott válaszában
arról tájékoztatott, hogy a TÜKE Busz Zrt. ügyében nyomozás van folyamatban különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés tárgyában, melyben ugyan gyanúsítotti felelősségre vonás
még nem történt, de Hollandia és a Szerb Köztársaság szervei felé jogsegélykérelemmel éltek.
A K/19586. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2018. február 7-én adott válaszában arról
adott tájékoztatást, hogy a TÜKE Busz Zrt. ügyében nyomozás van folyamatban különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés tárgyában, melyben gyanúsítotti felelősségre vonás még
mindig nem történt.
A K/20081. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésre 2018. március 9-én adott válaszában azt is
megosztotta a nyilvánossággal, hogy a holland igazságügyi hatóságok nyomozati cselekményeit
ismertető iratok 2017. október 26-án érkeztek meg az ügyben addig eljáró Baranya Megyei
Főügyészségre. Ezt követően került kijelölésre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, az ügyben
eljáró nyomozóhatóságként.
Legutóbbi, K/243. parlamenti irományszámú írásbeli kérdésünkre azt a választ adta, hogy a
nyomozást továbbra is a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság végzi, a több mint egy éve húzódó
nyomozás ellenére még mindig nem történt gyanúsítás.
Figyelemmel arra, hogy a nyomozás határideje - válasza szerint - lejárt, az Alaptörvény 7.
cikkében biztosított jogommal élve, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz:

1

1. Milyen nyomozati cselekményeket hajtottakvégre 2018. június 6-át követően?

2. Történt-e már gyanúsítotti felelősségre vonás? Ha igen, ki ellen?
3. Mikorra várható a nyomozás lezárása? Ha már lezárult, milyen megállapításokat
tettek a nyomozóhatóságok? Ha még nem zárult le, mi az indoka az újabb határidő
hosszabbításnak?
4. Kik azok az érintett közszereplők, akiket a holland ügyészség megnevezett a TÜKE
Busz Zrt. 2015. évi buszbeszerzésével összefüggésben indult nyomozásban?
5. Van-e az ügyben érintett közszereplőknek mentelmi joguk?
6. Kiderült-e, hogy kik vannak a thaiföldi offshore-számlák mögött?
7. Mi kell még ahhoz, hogy ebben az ügyben a nyomozóhatóság végre lépjen és
gyanúsítással éljen?

Tisztelettel várjuk válaszát!
Budapest, 2018. szeptember 17.

L,~~
r. Mellár Tamás
országgyűlési képviselő (Párbeszéd)

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő (MSZP)
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