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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)

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: "Hogy áll az Agrárminisztérium volt földügyekért
felelős helyettes államtitkára ellen indított nyomozás?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!
Az Agrárminisztérium 2020. december 2. napján kelt közleménye szerint Nagy János földügyekért
felelős helyettes államtitkár ellen hivatali vesztegetés és más bűncselekmények elkövetése miatt a
Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indított nyomozást. Ezzel egyidőben dr. Nagy István
agrárminiszter kezdeményezte is a helyettes államtitkár felmentését a tisztségéből.
Az említett volt minisztériumi tisztségviselő a hírekben olvashatóan a megalapozott gyanú szerint
jogtalan előnyt fogadott el azért, hogy hivatali pozícióját felhasználva segítséget nyújtson egy több
százmillió forintos vissza nem térítendő pályázat elnyeréséhez. Hazai sajtóinformációk szerint a
volt helyettes államtitkár 2018-ban alapított vállalkozása ráadásul ugyancsak gyanúsan szép
sikereket ért el az elmúlt néhány évben, már az alapítás esztendejében 45 millió, majd a következő
évben már 144 millió forintnyi adózott eredményt produkált.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hasonló bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben
rendszerint előzetes letartóztatást alkalmaztak, Nagy János ellenben mégis szabadlábon védekezhet.
Tekintettel a bűncselekmény jellegére és az elkövető személyére az ország közvéleménye joggal tart
számot minden olyan egyéb információra is az ügy kapcsán, ami nem hátráltatja a nyomozás
lefolytatását.
A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Legfőbb Ügyész urat:
1. Mivel indokolja, hogy Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős korábbi
helyettes államtitkára a felmerült súlyos bűncselekmény gyanúja ellenére is szabadlábon
védekezhet? Kezdeményezi az ügyészség az előzetes letartóztatását?

2. Hogyan áll az ügyben a büntetőeljárás? Mikor juthat abba a szakaszba a nyomozás, hogy
vádemelésre is sor kerüljön az ügyben?
Várom mihamarabbi válaszát!

1

