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Írásbeli kérdés !
Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdés t
kívánok benyújtani legfőbb ügyész úrna k

"Üldözi vagy pártolja a bűnt az ügyészség? "
címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az ügyészség nem vizsgálja az szeri baltás gyilkos kiadásával összefüggeni látsz ó
pénzmozgások ügyét, mert a tranzakcióról nincs hivatalos tudomása, a pénzmosás kivizsgálás a
pedig egyébként is a NAV-ra tartozik -- válaszolta ön a minap egy képvisel ő i kérdésre.

Emlékeztetni szeretném arra, hogy 2009-ben, amikor a Legfőbb Ügyészség vezetésében önnek
már meghatározó szerepe volt, egy Magyar Nemzet-cikk elegend ő volt ahhoz, hogy nyomozás
induljon az elhíresült sukorói telekcsere ügyében . Már az ön vezetése alatt a koncepciós per
elindult, és ennek, valamint a szégyenletes bírói ítéletnek köszönhet ően ma két ártatlan ember
börtönben ül. A baltás gyilkos kivásárlásáról a sajtóban megjelent tudósításokkal ,
következtetésekkel Dunát lehetne rekeszteni, ez azonban ön szerint nem elegend ő alap a
nyomozás megindítására .

Kérdezem ezért legfőbb ügyész urat :

1.) Miért minősült hivatalos tudomásnak 2009-ben egy sajtóértesülés egy olya n
kormány intézkedése ügyében, amellyel szemben a Fidesz ellenzékben volt?

2.)Miért nem minősül hivatalos tudomásnak 2017-ben a nyomtatott és az online sajtóból
valósággal áradó tudósítások összessége sem a Fidesz-kormány egyik intézkedése ügyében ?

3.) Csodálható-e ezek után, ha a minap megszületett jogerős ítélet szerint nem sérti az
ügyészség és személy szerint az ön személyiségi jogait, becsületét és jó hírnevét az, h a
fideszesnek titulálják?



4.) A baltás gyilkos kivásárlásával kapcsolatban a pénzmosáson és a terrorizmu s
finanszírozásán túl nem merül-e föl a hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, vesztegetés és
befolyással üzérkedés alapos gyanúja is?

5.) Ez utóbbi bűncselekmények ügyében nem tartozik-e a vizsgálat az ügyészé g
hatáskörébe?

6.) Amennyiben az előbbi két kérdésre "igen" a válasz, miért mutogat ön a NAV-ra?
7.) Miért pártolja a bűnt az ügyészség, ahelyett, hogy feladatának megfelel ően üldözné?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2017 . szeptember 21 .

Tisztelettel :

Dr.Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíci ó
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