
 

Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/17650.

Benyújtás dátuma: 2021-11-21 18:41

Parlex azonosító: P3NDUN090001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK) 

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 tartott ennyi ideig a nyomozás a Vértesszőlősnél 
történt siklóernyős tragédia ügyében?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A 24.hu nevű internetes portálon 2021. november 11. napján „Lassan másfél éve hiába keresik a
vértesszőlősi tragikus, katonai helikopteres mentőakció felelősét” címmel megjelent írásban arról
tudósítottak, hogy „már több mint 16 hónap eltelt a Vértesszőlősnél történt siklóernyős tragédia óta,
de  a  balesetnek  mind  a  napig  nincs  büntetőjogilag  felelősségre  vont  elkövetője,  sőt  még  csak
gyanúsítottja sem, vagyis mind a mai napig nem lehet tudni, hogy kik és miben hibáztak a fán
landoló Oroszi Zsoltnak a halálát okozó mentési akció során.

A borzalmas baleset 2020. július elején történt. A 46 éves rutinos siklóernyős egy húsz méteres fa
tetején landolt, és amíg fölé nem szállt a segítségére érkező honvédségi helikopter, biztonságban
várta, hogy lehozzák. A mentésére érkezett Mi-8-as helikopter rotorjának a szele azonban letörte
azokat az ágakat, amelyeken Oroszi ült, és a siklóernyős majd húsz métert zuhant. A férfi olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bő egy hónappal később, 2020. augusztus 10. napján meghalt.

Pintér Sándor belügyminiszter a tavaly szeptember végi Honvédelmi és rendészeti bizottsági ülésén
elismerte,  hogy  hibát  követtek  el  a  siklóernyős  mentésénél,  és  hangsúlyozta,  hogy  a  lehető
legnagyobb alapossággal fogják kivizsgálni az ügyet.”

A rendelkezésre álló adatok szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen halált okozó
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult ügyben a nyomozás
jelenleg is – immár másfél éve - folyamatban van, azonban a 444. hu portál 2021. november 18.
napján  közölt  újabb  írásából  kitűnően  Kovács  Katalinnak,  a  Központi  Nyomozó  Főügyészség
szóvivőjének  hivatalos  tájékoztatása  szerint  -  egy  héttel  a  korábban  írt,  hivatkozott  cikk



 
megjelenése  után  -  a  helikopter  parancsnokát  légi  közlekedés  halált  okozó  gondatlan
veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az Alaptörvény R.) cikkének (2) bekezdése szerint Magyarországon a jogszabályok mindenkire
kötelezőek.  A  29.  cikk  pedig  azt  rögzíti,  hogy  az  ügyészség,  mint  a  független  közvádló
következetesen köteles fellépni minden jogsértő cselekménnyel szemben.

A büntetőeljárásról  szóló  2017.  évi  XC.  törvény  25.  §-ában rögzítettek  szerint  az  ügyészség  a
közvádló,  aki  nyomoz,  felügyeli  a  bűncselekmények  felderítésének  törvényességét,  valamint
irányítja a vizsgálatot.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 1. és 2. §-ában írtak alapján az igazságszolgáltatás
közreműködőjeként  érvényesíti  az  állam  büntetőigényét,  a  közérdek  védelme  érdekében
közreműködik  annak  biztosításában,  hogy  mindenki  betartsa  a  törvényeket  és  a  jogszabályok
megsértése esetén fellép a törvényesség érdekében.

A sajtóban feltett kérdésekre ön mindig ugyanazt a semmilyen érdemi konkrétumot nem tartalmazó
sematikus  és  sablonszerű  választ  adja,  hogy  az  ügyészség  minden  ügyben  mindig  pártatlanul,
törvényesen,  szakszerűen  és  megalapozottan  jár  el  és  soha  nem  mulasztja  el  büszkén  és
kategorikusan  azt  is  kijelenteni,  hogy  az  ügyészség  mindig  példaszerű  gyorsasággal,  proaktív
operativitással,  a  vizsgálatok  lefolytatásakor  és  az  érdemi  döntés  meghozatala  során  mindig  az
időszerűség  kiemelt  szem  előtt  tartásával  a  lehető  leghamarabban  meghozza  a  szükséges  és
lehetséges szakmai döntéseit.

Mindezek alapján kérdezem, hogy:

1.) Mi a konkrét oka annak, hogy ehhez képest ebben a kezdettől fogva kiemelt közérdeklődéssel és
sajtónyilvánosággal  kísért  bűnügyben  az  ön  ügyészségi  tevékenységéről  készített  éves
beszámolókban is rendre az ügyészség „szakmailag kimagasló élcsapatának” minősített, továbbá az
ön egyik beosztott vezetőtársa által többször is „világszínvonalú nyomozásnak” kijelentett szakmai
munkavégzéssel  dolgozó nyomozó ügyészég csak másfél  év után volt  képes  bármilyen érdemi,
szakmailag  és  büntető  eljárásjogilag  értelmezhető  tényleges  eredményt  elérni,  a  bűncselekmény
elkövetésének körülményeit felderíteni, az elkövető személyét konkretizálni és felelősségre vonni?

2.)  Az  ügyben  milyen  nyomozási  cselekmények,  bizonyítási  eljárási  aktusok,  fejlemények,
vizsgálatok, elemzések történtek? Ezeknek mi az érdemi szakmai eredménye?

3.) Részletesen és érdemben tájékoztasson a nyomozás állásáról!

4.) Konkrétan milyen okok és körülmények miatt csak másfél év elteltével került sor az ügyben a
gyanúsítotti kihallgatásra?

5.) Milyen konkrét szakmai problémák, technikai akadályok, eljárásjogi feltételek akasztják meg,
hátráltatják és késleltetik az ön által egyszemélyi korlátlan személyi, szervezeti és szakmai utasítási
joggal  és  irányítási  teljhatalommal  vezetett,  nem  mellesleg  közpénzből  működtetett  és  ennek
megfelelően a közvélemény és az állampolgárok részéről jogosan eredményeket elvárt ügyészségi
szervezet  nyomozásának  hatékonyabb,  gyors,  és  valóban  „világszínvonalúan”  eredményes
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lefolytatását?

6.) Hogyan fordulhat elő az, hogy egy tényállásában rendkívül egyszerű, pár objektív bizonyítási
aspektust  tartalmazó,  jogdogmatikailag  sematikus  és  nem  bonyolult  megítélésű,  és  a  történeti
tényállásában sem összetett ügyben az ügyészség másfél év alatt semmilyen eredményt nem tudott
felmutatni? Holott – ahogyan azt ön szintén gyakran bizonygatja - az új büntetőeljárási  törvény
biztosította gyorsító intézkedések, a különféle operatív eljárástechnikailag is rendkívül hatékony
jogvédelmet  biztosító  különböző  külön  eljárások  intézményrendszerének  alkalmazásával  az
ügyészség  a  vádemelések  vonatkozásában  jogállami  módon,  formában  és  időszerűséggel
garantálva, mindenkor kiegyenlítetten magas színvonalú szakmai munkát végezve, példaértékűen,
egyre  gyorsabban  és  a  lehető  leghatékonyabban  hozza  meg  az  ügyekben  szükséges  érdemi
döntéseket.

7.)  Az  ügyészségi  informatikai  nyilvántartás,  az  ERÜBS  adatbázis  és  az  időszerűség  objektív
mérésének  kimutatására  is  alkalmas  belső  ügyészségi  kivezetési  nyilvántartás  adatai  szerint  az
elmúlt  években  százalékos  arányban  meghatározva  az  ügyészségi  nyomozások  esetében  a
nyomozások  elrendelésétől  számítva  pontosan  mennyi  időn  került  sor  az  ügyészségi  nyomozó
szervek  által  meghozott  érdemi  döntésekre  (vádemelés,  eljárás  megszüntetés,  feltételes  ügyészi
felfüggesztés, stb) ?

8.)  Önnek  nem tűnik-e  feltűnőnek  az  a  „véletlen”  körülmény,  hogy az  ügyészség a  másfél  év
semmittevés  után  pont  egy,  az  ügyészségen  az  ügyben  történt  megmagyarázhatatlan  és
elfogadhatatlan  visszásságokról  írt  tudósítást  követő  egy  héten  belül  mégis  villámgyorsan
kihallgatta a gyanúsítottként szerintük felelős személyt?

9.)  Ehhez  képest  lehetséges-e  az,  hogy  mivel  a  tapasztalat  szerint  más,  több  esetben  és
vonatkozásban  a  Fidesz  és  a  kormány  részére  politikai  szempontokból  kényes  és  érzékenynek
minősülő büntető eljárásokban és ügyekben a jelenlegi üggyel szemben a feljelentés megtételétől
számítva lényegében azonnal, pár nap alatt a nyomozást elutasító érdemi döntést hoz, az ügyészség
valójában  szubjektív  és  kontraszelektív  szempontok  érvényesítésével  jár  el  és  szándékosan
mesterségesen  időzítve  és  informálisan  előzetesen  egyeztetve  döntenek  érdemben  a  különböző
tárgyú és érintettségű ügyekben?

 

Budapest, 2021. november 21.

Tisztelettel

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció
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