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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24 . )
OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Hol tart a Mengyi- (Voldemort-) ügy feltárása? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Mint emlékezetes rendőrségi iratokra és lehallgatási jegyzőkönyvekre hivatkozva el őször a 168 óra című
lap adott hírt arról, hogy a magát állítólag Voldemortnak hívató Mengyi Roland fideszes képviselő 100
millió forintos uniós támogatás lenyúlására szőtt tervnek volt a részese . Eszerint szociális szövetkezetek
szerettek volna uniós pénzre pályázni, és az ügyben eddig meggyanúsított szerepl ők szerint Mengy i
Roland a megnyert pénz először 50, aztán már 90 százaléka fejében segített volna nekik, hog y
kifejezetten rájuk írjanak ki egy 500 milliós pályázatot . A botrány kirobbanását követően Legfőbb
Ügyész Úr kezdeményezésére az Országgyű lés felfiiggesztette Mengyi Roland mentelmi jogát, aki t
azóta sajtóhírek szerint az ügyészség gyanúsítottként hallgatott ki .

A közérdeklődésre számot tartó büntetőeljárással összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Legfőbb
Ügyész Urhoz :

• Pontosan milyen bűncselemény(ek) gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás ?
• Melyik nyomozó hatóság vagy ügyészségi nyomozó szerv jár el az ügyben ?
• Az ügyben hány személy gyanúsítotti kihallgatására került sor? A terhelteket milye n

bűncselekményekkel gyanúsították meg ?
• Hány gyanúsított esetében került sor el őzetes letartóztatás vagy egyéb személyes szabadságot

korlátozó kényszerintézkedés elrendelésére ?
• Mikorra várható a nyomozás befejezése?
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Budapest, 2017. március 2 .
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Dr. Hara

	

ó Tamás
"-MSZP


	page 1

