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ORSZÁGGYŰLÉSI КÉРУISELŐ
Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Оrszággyű lésrő l szóló tv . 42 .* (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtan i
Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úrhoz:

„A jogszabályok lábbal tiprása? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

Нosszú hetekkel azután, hogy Horváth András, а Nemzeti .dó- és Vámhivatal korábbi
munkatársa а nyilvánosság elé állt az ezermilliárdos ÁFA-csalás vádjával, m еgtörtént az
ügyben а hatóságok első olyan érdemi lépése, amеlyrő l а nyilvánosság is tudomás t
szerezhetett . Miután а kormánypártok heteken át elszabotáltak minden olyan parlament i
kezdeményezést, amely az übryet az országgy űlés vа lаmely illetékes bizottságа vagy
albizottsága еlé terelte volna, miután а NAV egyetlen hétvégén „átvilágította” önmagát cs
megállapította, hogy teljes nlcrtékben vétlen mindazokban а csclekménуekbеn, amelyekкő l
Horváth András szólt, mi ыrtán egуetlеп , az adótitok megismerésére följogosított személy sem
volt kíváncsi а Horváth András által fölkínált bizonyítékokra, а Nemzeti Nyomozóirod a
személyes adatokkal történ ő visszaéléssel gyanúsítva ő t házkutatást tartott nála, és elkoboztá k
az általa bizonyítékként őrző it dokumentumokat .

А magyar alkotmányos rend szerint sem az ügyészség, sem а пуошоzó hatóság nem Orbán
Vikloruak és kо iпiáiiyáuаk taituzik elsráuЮ lássа l, liцiieц i az utóbbi аz űgyésiségnek, az
ügyészség az Országgyű lésnеk, rajta kerеsztül pedig а magyar állampolgároknak . AHorváth
András vádjai értelmében elcsalt ÁFA nem а kormány, hanem а magyar adófizetők tulajdona .
А Demokratikus Koа~líció politikusaként, arcagyar Országgyűlés képviselőjeként ezért а
nyilvánosság előtt követelek választ és magyarázatot аz а lábbialcra :

1. Miért а Horváth Andrásnál tartott házkutatás volta hat hete kipattant lю tránу ügyében
tett első és eddig egyetlen operatív lépés ?

2. Mely hatóságok mely részlegei dolgoznak а Horváth András által tett fel- illetv e
bejelentéseken?
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3. Mit tettek, mit nem tettek ezek а fiatóságok eddig az ügуbеn és mivel iidokolják
mindezt?

4. Кilcnеk az adataival élt vissza а NAV szerint Horváth András?

5. Mely hatóság me1 )/ szerve rendelte e1 а Horváth András elleni nyomozást, а
házkutatást, а zöld dosszié lefoglalását és mi almozta meg а gyanút?

6. Szerepel-e а zöld dossziéban Orbán Viktor vagy az ő, illetve családja tulajdonában ,
érdekeltségében álló cégek bármelyike ?

7. Szerереl-е bemiе bármelyik Fideszes vagy Fidesz kőzе li cég?

8. Szerepel-e bегne bármelyik, közvetlenül vagy közvetve Simi сska Lajos vagy Nyerges
Zsolt tulajdonában, érdekeltségéhei á11ó cég ?

9. Szеreрсl-e benne bármelyik, а Békemenettel, illetve az azt szervez ő CÖF-fel
kapcsolatban 0 11 6 vá llalkozó, közvetlenül vagy közvetve ilyen személy tulajdonába n
vagy érdekeltségében álló cég?

10. Szerepel-e bсппс а CВА , a~~ak bármelyik alvállalkozója, franchise-Hálózatásak
bármelyik tagja?

Мeglehet, hogy a Horváti András általa йуilуалоsság tudomására Hozottak minden almo t
nélkülöznek . Az Ünök eddig megtett minden lépése azonban azt а gyanút erősíti, hogy а
vádak igazak, és а kormány, а kormánypártok, illetve kormánypárti рolítilcusok is érintettek
benne, akik emiatt nеmсsak érdekeltek az е ltussolásbaп, dе mindent meg is tesznek enne k
érdеkébeп . Azt, l оgy mikéл1 Kim Dzsong U п Észak-Koreája semmisítette meg egy nap alat t
az állam archívumát és czz с l а közelmúlt teljes észаk-koreai tiirtéпсlmét, úgy а magyar
kormánу is, lefoglalva és eltiintеtve 1 огуй th András zöld dossziéját, m еgscmn1isítйeti аz
ÁFА-csalás történetét és а hozzá kötőcső személyek és vállalkozások felel ősségét bizonyító
valamennyi adatot . Azt, hogу önfilc úgy kcpzclik, а karácsoпу i készülődcs elterelhсti а
nyilvánosság figуе lmét а nyomeltüntető akcióráf .

А Demokratikus Кoalíció épрen е gyanú miatt kért vizsgálatot az Еuróрai Unió illetékeseitő l :
а pénzügyi és az adóügyi biztostól, az Еuгбра i Számvevőszéktől és az Euг6ра i Csalás Е llen i
Hivataltól . Az sеn1 zárható ki, ligy а kormánу éppcг egy ilyen vizsgálattól tartva szánta el
magát а feljelentő elleni Iéрésrе és bizanу ítékai eltüntetésére.

Abban а reпiёпуЬen váram пiеg tisztelő válaszukat, hogу az alkalmas lesz e gyanú teljes
eloszlatására .

Budapest, 2013 . decembcr 21 .

Tisztelettel ;

Dr. Vadai Agnes
Dmolcratiku.s Koaláció
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