
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/4397.

Benyújtás dátuma: 2019-02-04 16:18

Parlex azonosító: 1K0C9IC00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független) 

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: "„Nem tart attól, hogy az igazságszolgáltatásba vetett 
közbizalmat gyengíti az, hogy még nem került sor Simonka György kormánypárti 
képviselővel szemben kényszerintézkedésre?” " 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás 
bűntette és más bűncselekmények miatt 2018. októberében a Központi Nyomozó Főügyészség előtt 
folyamatban lévő nyomozás eredményeként Ön kezdeményezte az Országgyűlés elnökénél 
Simonka György fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését. Az 
Országgyűlés a képviselő úr mentelmi jogát 2018. október 29-én felfüggesztette.

Az ügyben felmerült megalapozott gyanú lényege szerint Simonka György tevékenysége a zöldség-
gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek (a továbbiakban TÉSZ) által igénybe vehető, 
az Európai Uniótól és a hazai költségvetésből származó támogatások jogellenes megszerzésére 
irányult. A termelői szervezetek ugyanis az elismerési tervben szereplő beruházásokhoz, 
eszközbeszerzésekhez az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az uniós támogatáson
túlmenően a tagállami költségvetésből is támogatásban részesülhettek. Mivel Simonka György 
tisztában volt azzal, hogy jelentős összegű pályázati források nyílnak meg, ezért 2009 év végén 
elhatározta, hogy mások segítségével, azok cégeinek a felhasználásával egy olyan személyi kört épít
fel, melynek az volt a célja, hogy a beruházások megvalósítása során, a döntéshozókat 
megtévesztve, egymással összehangoltan, európai uniós, illetve a hazai költségvetésből származó, 
vissza nem térítendő támogatás igénybevételével jogtalan vagyoni haszonhoz jussanak.

Simonka György és társai a beruházásokat és az eszközbeszerzéseket felülárazták, vagyis a 
kérelmekben valótlan adatokat tüntettek fel azért, hogy jogellenesen megnövelt összegű 
támogatásokat vegyenek fel. Az ingatlanokat olcsón megszerezték, majd azokat minimális 



fejlesztéssel, fiktív értékbecsléssel szerepeltették az elismerési tervekben. A beszerzett eszközök 
döntően használtak voltak, amelyek csak töredékét képviselték az értük kifizetett összegnek.

Simonka György meghatározta azt is, hogy az egyes beruházásokat megvalósító cégek képviselői a 
nekik átutalt, vagyis felülárazott vállalkozói díj mekkora részét – általában 45 %-át – szolgáltassák 
vissza neki készpénzben. A Simonka György rendelkezései szerint lebonyolított beruházások 
kapcsán okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd 400 millió forintot.

Simonka György országgyűlési képviselő cselekménye:

– két rendbeli, felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás bűntettének,

– két rendbeli, bűnszervezetben, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló 
intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettének,

– két rendbeli vesztegetés elfogadása bűntettének,

– két rendbeli, társtettesként bűnszervezetben elkövetett, kötelesség megszegésére irányuló hivatali 
vesztegetés bűntettének,

– két rendbeli folytatólagosan, és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása 
vétségének megalapozott gyanúja megállapítására alkalmas, legalábbis a Legfőbb Ügyészség 
számára 2018. októberében rendelkezésre álló adatok, információk alapján.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) kényszerintézkedés 
elrendelésének lehetőségét biztosítja a terhelttel szemben szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekmény miatt folytatott eljárásban, ha

a) a terhelt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható vagy vele szemben vádat 
emeltek, és

b) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez ez 
szükséges, és az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható.

Személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés rendelhető el

a) a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha

aa) megszökött, szökést kísérelt meg, vagy a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság elől 
elrejtőzött, illetve

ab) megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen 
megszökne, elrejtőzne,

b) a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében, ha

ba) a terhelt a bizonyítás meghiúsítása érdekében a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt 
megfélemlített, jogellenesen befolyásolt, vagy tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot, vagy 
vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisített, meghamisított vagy elrejtett, illetve

bb) megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen a 
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büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, tárgyi 
bizonyítási eszközt, elektronikus adatot vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisítene, 
meghamisítana vagy elrejtene,

c) a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, ha

ca) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy a 
gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve

cb) megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az
eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb 
bűncselekményt követne el.

Bűnügyi felügyelet a terhelt jelenlétének biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy 
meghiúsításának megakadályozása, illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében rendelhető el,
míg letartóztatás ugyanezen okokból kifolyólag, ha különösen

a) a bűncselekmény jellegére,

b) a nyomozás állására és érdekeire,

c) a terhelt személyi és családi körülményeire,

d) a terhelt és a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személy viszonyára,

e) a terhelt büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartására

tekintettel a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél 
bűnügyi felügyelettel nem biztosítható.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Jelen esetben egy olyan országgyűlési képvsielőről van szó, akinek kormánypárti politikai 
szerepvállalására, országgyűlési képviselői státuszára kiépített befolyása Békés megyében 
egyedülálló. Aki kicsit is tájékozódott a helyi viszonyokat illetően, az tudja, hogy a megye 
gazdasági szereplői, vállalkozói, vagy polgármesterei, egyéb önkormányzati vagy akár hatósági 
szereplői nem egyszerűen tudomásul vették, hogy Simonka György befolyásos személyiség, hanem 
alkalmazkodtak hozzá, mert úgy tapaszták, vagy remélték, hogy rajta keresztül tudnak érvényesülni,
különböző – de alapvetően tisztességtelen eljárásokkal, politikai szerephez kapcsolódó befolyással 
biztosított - forrásokhoz, vagy egyéb előnyökhöz jutni.

. Az érdekeltségébe tartozó, illetve a családtagjai, így feltehetően közvetve általa is felügyelt 
cégháló tevékenysége, a korrupciógyanús ügyletek nem szüntethetők be egyik pillanatról a másikra,
mint ahogy feltehetően ez nem is történt meg. A képviselő minden kényszerintézkedés, hatósági 
felügyelet nélküli tevékenysége tehát nem csak a bűnismétlés lehetőségét rejti magában, hanem 
személyes befolyása révén minden lehetősége adott a büntetőeljárás során a hatóságok látóterébe 
került érintettek befolyásolására, a bizonyítékok megsemmisítésére, meghamisítására vagy 
elrejtetésére. A Be. éppen ezen körülmények elkerülése érdekében teszi lehetővé az ügyészség 

2



számára, hogy a terhelttel szemben kényszerintkedés elrendelését kezdeményezze a bíróságnál, erre
azonban a mai napig nem került sor.

A fentiek alapján tehát arra várom a Legfőbb Ügyész Úr válaszát, hogy miért nem került még 
sor kényszerintézkedés kezdeményezésére, illetve alkalmazására Simonka György 
képviselővel szemben?

Kész-e az ügyészség arra, hogy újraértékelje a kényszerintézkedés szükségességét az eljárás 
során?

Nem tart attól, hogy a kényszerintézkedés elmaradása azt a látszatott kelti, hogy az ügyészség 
vezetésének nincs ellenére, ha Simonka György kormánypárti képviselő – ahogy eddig is – 
politikai súlyát, befolyását fitogtatja, bár ez önmagában is alkalmas arra, hogy az eljárásban 
megszólalni kívánók inkább hallgassanak, vagy megváltoztassák, felpuhítsák vallomásaikat?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. január 31.

dr. Szabó Szabolcs

független országgyűlési képviselő
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