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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Varju László (DK)

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: "A beismerés után újra indul-e a nyomozás? 2. "

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
A K/4563. számú „A beismerés után újra indul-e a nyomozás?” című írásbeli kérdésemre azt
válaszolta, hogy az új Büntetőeljárási törvény (Be.) hatályba lépése miatt az Elios-ügy felderítési
szakaszában az ügyészségnek „mindössze” felügyeleti jogosítványa volt a Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda tevékenységével kapcsolatban. A válaszára az alábbi észrevételeket
teszem:
Ön a Büntetőeljárási törvény változására hivatkozva hárítja el a nyomozási/felderítési eljárás feletti
ügyészségi irányítási jogosultságot: mondván, hogy az új hatályos Be. szerint a felderítési
szakaszban a nyomozás ura nem az ügyészség, hanem maga a nyomozó hatóság. (Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy az Elios-ügyben az eljárás a még korábban hatályos Be. idején indult el.)
Mivel a hatályos Be. indokolása szerint a felderítés is a nyomozás részét képezi és a törvény 26. §
(5) bekezdése kimondja, hogy „Az ügyészség bármely ügyben magához vonhatja a nyomozást”,
nem érthető, hogy egy ilyen országos horderejű, hogy ne mondjam európai súlyú ügyben miért volt
önmegtartóztató az ügyészség.
Véleményem szerint mind a korábban hatályos Be., mind a 2018. július 1-től hatályos jogszabály
(Be. 25-26.§) az ügyészségnek olyan jogokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, kellő akarat megléte
esetén, az OLAF által feltárs súlyos szabálytalanságok felderítését és kivizsgálását.
A fentiek előre bocsátásával az alábbi kérdésekre várom tisztelt Legfőbb Ügyész Úr válaszait:
1. A 2018 februárjában indult rendőrségi eljárásban szükségét látta-e gyakorolni az irányítási
jogosultságát az ügyészség?

2. Ha igen, milyen eljárási cselekmények elvégzésére utasította a nyomozó hatóságot?
3. Ha nem, milyen jogszabályhely alapján látta indokoltnak távol tartania magát az eljárástól?
4. Egy ilyen súlyos gazdasági bűncselekmény gyanúja kapcsán, amelynek szálai a miniszterelnök
közeli hozzátartozójáig vezetnek, az ügyészség miért fél magához vonni a nyomozást?
5. Az ügy jelentőségére, következményeire tekintettel mikor intézkedik az eljárás újra indításáról?
Budapest, 2019. március 20.
Varju László
Demokratikus Koalíció
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