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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: "Miért nem került felfüggesztésre a Simonka-ügyben 
érintett további három országgyűlési képviselő mentelmi joga?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A „Mely jogszabály-módosítások kieszközlése érdekében tett eredményes erőfeszítéseket Simonka 
György” c, írásbeli kérdésemre Ön 2020 május 13-án a következőket válaszolta:

„A kérdésben hivatkozott büntetőügy vádirata a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény 69. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 2016. július 15. napján, valamint 
zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. §-
ának (6a) bekezdésében 2016. július 22. és 2016. december 13. napján hatályba lépett jogszabály-
módosításokra utal.

Válaszából és a vádiratból kitűnően Simonka György jogszabály módosítási erőfeszítései azt a célt 
szolgálták, hogy így mentesüljön a korábbi magatartásából adódó hátrányos jogkövetkezmények 
alól.

A hivatkozott törvényi rendelkezés módosítását Győrffy Balázs és Jakab István országgyűlési 
képviselők kezdeményezték, a hivatkozott FVM rendelet módosítását pedig Dr. Fazekas Sándor 
akkori földművelésügyi miniszter hajtotta végre. A három személy jelenleg is országgyűlési 
képviselő.

Kérdéseim mindezek után a következők:

1. Simonka Györgyön kívül, a szóban forgó büntetőügyben, a jogszabály-módosításokban 
megnyilvánuló szerepük miatt tettek-e tanúvallomást vagy nyilatkozatot a nevezett 
országgyűlési képviselők? Ha még nem, szándékozik-e őket meghallgatni a nyomozó hatóság, 



illetőleg folyik-e még nyomozás a jogszabály-módosítások kapcsán felmerülő 
bűncselekmények gyanúja miatt?

2. A Simonka-ügyben folyó ügyészségi nyomozás során volt-e arra irányuló javaslat, 
indítvány, kezdeményezés – egyáltalán felmerült-e – hogy a módosításokat benyújtó, illetőleg 
kiadó, fentiekben megnevezett országgyűlési képviselők mentelmi jogának a felfüggesztését 
kezdeményezzék? Ha nem, miért nem? Tervezi-e az ügyészség ilyen lépés megtételét?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. május 20.
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