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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 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Folyik-e nyomozás Schadlné Baranyai Helga ellen 
közokirat-hamisítás vagy más bűncselekmény gyanúja miatt?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
 
Sajtóhírek szerint Schadlné Baranyai Helga, Schadl György, a bírósági végrehajtói kar letartóztatott
elnökének felesége is érintett lehet egy gyanús végrehajtási ügyben. A nyilvánosságra került adatok
alapján  egy  olyan  árverési  jegyzőkönyv  jutott  a  sajtó  birtokába,  amelyen  egy  ingatlanárverés
időpontját visszadátumozták, tehát az okirat valótlan tartalmú.
 
A végrehajtást  elszenvedő szerint  ez alapvető  kihatással  volt  a  végrehajtás  menetére,  amelynek
során valaki 38 millió forintos áron szerezte meg a körülbelül 450 millió forintot érő ingatlanát.  A
kisemmizett Vajda Beatrix a Blikknek azt mondta, hogy 450 millió forintot ért a péceli háza, amikor
volt férje tartozásai miatt végrehajtás indult a megterhelt ingatlanra.
 
„Mivel én panaszt nyújtottam be, hogy tulajdonostársként ez jogtalan, ráadásul ennek a bíróság is
helyt  adott  2021-ben, egy ügyes húzással egy évvel  visszadátumozták az árverést,  mintha 2020
májusában jött volna létre az ügylet, ahol gyalázatos áron, 38 millió forintért lett új tulajdonosa a
házamnak.  Érdekes  módon  a  földhivatali  bejegyzés  már  2021-es,  vagyis  egy  évet  vártak  a
bejegyzésre.  Ez  soha,  egyetlen  végrehajtásnál  sem  fordulhat  elő,  azonnal  bejegyeztetik  az  új
tulajdonost” – állította Vajda Beatrix.
 
Vajda Beatrix azt is közölte, hogy az iratról hiteles közjegyzői másolat készült, amelyet azonnal
csatoltak  az  ügyben  korábban  tett  feljelentés  iratanyagához.
 Kérdés az is: egyedi ügyről van-e szó, vagy rendszerszintű problémáról?
 
Kérem Legfőbb Ügyész Urat, hogy adjon tájékoztatást az alábbiról.



 
 
Folyik-e nyomozás Schadlné Baranyai Helga ellen közokirat-hamisítás vagy más bűncselekmény
gyanúja  miatt?  Milyen  nyomozati  szakaszban  tart  az  ügy?
 Hány ügyben, mely megyékben és milyen eljárások zajlanak a bírósági végrehajtói kar tagjaival
szemben?
 Hány olyan ügy zajlik, amelyben felmerül a közokirat-hamisítás gyanúja a bírósági végrehajtói kar
tagjaival szemben?
 
Várom válaszát!
 
Tisztelettel,
 
 Jámbor András
 országgyűlési képviselő

2  


