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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)

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: "Dilettantizmus vagy szándékos mulasztások/hibák
akadályozzák a kormánypárti politikusok ellen folyamatban lévő büntetőeljárások
eredményességét?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
A közelmúltban interjút adott a 24.hu-nak a korrupciós bűncselekmények elkövetésével megvádolt
Simonka György. Az általa elmondottakból határozottan úgy tűnik, hogy a vádhatóság képviselői
finoman szólva sem állnak a helyzet magaslatán, sőt, kifejezetten trehány munkát végeznek. A
kormánypárti képviselő szerint az igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére olyan gazdasági
társaságot kértek fel, amelyik nem is szerepel az igazságügyi szakértői adatbázisban, miközben ezt
a törvény előírja. Utólag az ügyészség is kénytelen volt elismerni, hogy a hivatkozott szakértői
véleményt nem tudja felhasználni, így azt már meg sem jelölte a vádiratban.
Sajnos nem ez az egyetlen ügy, mikor az eljárást figyelemmel követő laikusok számára úgy tűnhet,
hogy az ügyészség nem kellően motivált/akadályokba ütközik/félvállról veszi a munkát. Boldog
István, hivatali vesztegetéssel vádolt fideszes országgyűlési képviselő védője, a korábban szintén
fideszes országgyűlési képviselő Varga István az N1TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy
„rosszul csinálták ezt a felvételt”. Utalva arra, miszerint az ügyészség Boldog ügyében
elmulasztotta rögzíteni, ahogy az ötöd rendű vádlott átadja a vesztegetési pénzt. Ezzel az egész
eljárás eredményességét kockára tették.
Milyen további bakik esnek még ki a szekrényből? Kinek, kiknek az érdeke, hogy ilyen kiemelt
ügyekben dilettáns hibákat kövessenek el a vádhatóság munkatársai? Ki viseli a felelősséget az
eljárási hibákért? Az említett ügyekben eljáró ügyészekre hathat-e bénítóan, hogy a szervezeti
hierarchia csúcsán álló vezetőjük, a vádlottak, olykor még a vádlott védelmét ellátó jogi képviselő is

nyíltan, ezáltal köztudottan a nagyobb kormánypárt holdudvarához tartozik, vagy éppen tagja is a
pártnak? Várom megtisztelő válaszát, egyúttal kérem, nyugtassa meg a levélváltásunkat
figyelemmel követő honfitársainkat, hogy minden látszat ellenére az ügyészség a fideszes
országgyűlési képviselők ügyében is motivált!
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