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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014:
(II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani Polt Péter legfőbb ügyész Úrhoz

„Az elmúlt hat év során miért nem történt érdemi el őrelépés a 4-es metró beruházással
kapcsolatos nyomozásban? ”

címmel .

Tisztelt Főügyész Úr !

A Központi Nyomozó F őügyészség közleményében Keresztes Imre főügyész tájékoztatott ,
hogy az üggyel kapcsolatos nyomozást 2011 január 3-án rendelték el, és az a mai napig ne m
zárult le . Elmondta, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetet t
vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás . Az ügyben az OLAF i s
vizsgálatot indított 2012-ben, melyet követően a szervezet tavaly decemberben elküldte
ajánlását és vizsgálati jelentését, melyben 167 milliárd forintos károkozást állapított meg . A
magyar hatóságok 2011 és 2016 között szemmel láthatóan nem jutottak el őrébb az általuk
megkezdett nyomozással, miközben az OLAF már le is zárta saját vizsgálatát . Alapesetben
egy nyomozást a Büntetőeljárási törvénykönyv szabályai szerint 2 hónap alatt be kell fejezni ,
mely határidőt ugyan az ügyész, illetőleg az ügyészség vezetője meghosszabbíthat, ehhez
képest látható nyomozati cselekményeket a Központi Nyomozó F őügyészség csak az OLA F
vizsgálati jelentésének ideje körül, 2016 októberében foganatosított .

A fentiekkel összefüggésben kérem Önt ő l az alábbi kérdések megválaszolását :

- Ki és milyen jogi alapon hosszabbította meg a nyomozást, miközben az ügybe n
szemmel látható nyomozati cselekmény nem történt ?

- Pontosan milyen nyomozati cselekményeket tettek a magyar hatóságok 2011 és 201 6
között?



2011 óta miért nem történt egészen 2016 végéig érdemi előrelépés a magyar
hatóságok nyomozásában, miközben az OLAF már le is zárta az általa indítot t ,
vizsgálatot?

Jelenleg hol tart a nyomozás és melyek a következ ő lépések?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . január 30 .

Szabó Tímca
Független országgyűlési képviselő
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