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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: "Dr. Tatár-Kis Péter aláírta az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) éléről leköszönő Handó Tündének zavarba ejtően hálálkodó levelet vagy 
aláírása másmilyen módon került oda?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az index.hu portálon megjelent „A Groupama Arénában kihangosítva tagadta le a Handó Tündének
hálálkodó levél aláírását a Fővárosi Törvényszék elnöke„ cikk szerint Dr. Tatár-Kis Péter nem írta
alá a kommunista időket idéző köszönőlevelet:

„Az  emlékezetes  stílusú  levelet  24  bírósági  vezető  írta  alá,  akiket  ezért  külön  felrendeltek
Budapestre. Az aláírók között szerepelt az azóta a bírósági honlapról eltüntetett, de más forrásból
még mindig fellelhető dokumentumon Tatár-Kis Péter is. Ehhez képest a most támogatást kapott
bírósági vezető széles nyilvánosság előtt, kivetítőn kihangosítva – a járványügyi helyzetre tekintettel
a fővárosi összbírói értekezletet a Groupama Arénában tartották meg –, egészen bizarr stílusban,
önmagáról harmadik személyben szólva közölte:

„Ezt a levelet Dr. Tatár-Kis Péter nem írta alá, sem a saját nevében, sem a Fővárosi Törvényszék
bíráinak képviseletében. Tatár-Kis Péter ezen levél elkészülésének időpontjában egy európai uniós
ülésen vett részt Stockholmban. Ezt a levelet nem látta, nem ismerte tartalmát.”

Aprócska  bökkenő  azonban,  hogy  Tatár-Kis  eddig  semmilyen  módon  nem  jelezte,  hogy  súlyos
jogsértést, bűncselekményt észlelt a nagy nyilvánosságot kapott ügyben, magyarán több mint fél éve
nem kívánt bejelentést tenni azért, mert állítása értelmében a nevét helyette valaki odahamisította
az iratra.”

Akkor én jelzem Dr. Tatár-Kis Péter helyett!
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