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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részér e

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló tv . 42. § (8) .bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani a legfőbb ügyész úrna k

"Mentség-e a Fidesz-tagkönyv? "
címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium alapítványának számlájáról a z
iskola napközis tanára, az alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese egy év alatt több mint 3, 5
millió forintot vett föl, de csak egy kis részének elköltésér ő l tudott számlát bemutatni . 3,2 milli ó
forintot több mint egy hónappal azután fizetett vissza, hogy a hiányra fény derült .

Az V. kerületi rend őr-kapitányságon eljárás indult az ügyben, a nyomozást azonba n
megszüntették azzal, hogy „nem állapítható meg b űncselekmény elkövetése” . A tanár azt
állította, hogy a pénzt otthon, egy külön dobozban őrizte, a rendőrség pedig ezt a védekezést
elfogadta és nem firtatta, miért volt jobb helyen 3,5 millió forint otthon, egy dobozban, mint a
bankban .

Kérdezem legfőbb ügyész urat :

1. Elfogadhatónak tartja-e a rendőrség eljárását?
2. Mentesít-e a büntetőjogi felelősség alól, ha valaki az elsikkasztott pénz nagy részét

visszaadja, miután a cselekményre fény derült?
3. Lehetett-e szerepe a rendőrség föltűnően tapintatos eljárásában annak a ténynek,

hogy a szóban forgó tanár a belvárosi önkormányzat jogi bizottságának Fidesz
által delegált tagja volt?
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4. Mentesít-e a büntetőjogi felelősség alól, ha valaki Fideszes tagkönyvvel
rendelkezik?

5. Tudomása szerint a bűn üldözésére vagy politikai indíttatású eltussolására fizetik a
rendőrséget és az ügyészséget az adófizető polgárok ?

6. Kíván-e termi valamit az ügyben?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2017. november 15 .

Tisztelettel :

Dr . Vadai Ágrés
Demokratikus Koalíció
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