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Ё^1s nett : `0 °3 v 2'.

Írásbeli kérdés
Dr. Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országiуёű ёsrő l sz61ó tv. 42.* (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Dr. Ро lt Pёter Legfőbb Ügyész úrhoz :

„ А jogszabályok lábbal tiprása?”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

1 ionszú hetekkel azután, hogy Horváth András, a Neiiizeti ^6- és Vámhivatal kUráЬb i
munkаtáгsa а nyilvánosság elё állt az eг=illiárdos ÁРА-esа lás vádjával, m еgtörtёnt az
iigyЬen а hatóságok első olyan érdemi Iёpése, amelyrő l а nyilvánosság is tudomást
szerezhс tett . Miután а korniáпураdok hеtеken át elsгаьоtáltаk minden olyan parlamenti
kc /.deméпуехёsf, amely az ügyet az országgy ű lés valamely illetékes bizottsága vagy
albizottsága elé terelte volnа , miután а NАV egyetlen hétvégén „á tу ilágíМUа” önmagát és
megállapította, hogy teljes mértékben vétlen mindazokban а cselekményekben, amelyekrő l
Horváth András sго lt, miután egyetlen, az adótitok megismerésére följagosít оtt személy sem
volt kíváncsi а Horváth András által fölkínált bizonyítékokra, а Nemzeti Nyomozбiroda
s /,emё lyes adatokkal törlénö visszaéléssel gyanúsítva ő t házkutatást tartott nála, és elkobozták
az általa biУonу ítékkcnt őrzött dоkumeпшmоkat .

А magyar alkotmányos rend szerint sem az ügyészség, sem а nyomozó hatóság nem Orbá n
Viktornak és kormányának tartozik elszámolással, hanem az utóbbi az ügyészs ёlnek, az
irigyészség az Országgyű lésnek, rajta kеresztёI pedig а magyar állampolgároknak . А Hо iуffi
András vádjai értelmében elcsalt ÁFA nem а koiiпány, hanem а magyar ad6ti2е1ё1 tulajdon а .
А Demokratikus Koaliei6 роIitikusaként, а magyar Országgyű lés képviselőjeként еzё rt а
nyilvánosság elő tt követelek választ és magyarázatot az alábbiakra :

1. Miért а Horváth Andrásnál tartott házkutatás volta hat hete kipatt аnt botrány ügyében
tett első és eddig egyetlen operatív lépés?

2. Mely hatбságok mе1y resztegei dolgoznak а Horváth András á1ta1 tett fе1- illetve
bеjеlentёseken?
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3. Mit tettek, mit nem tеttеk ezek а latóságok eddig az ügyben és mivel indokolják
mindezt?

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

5. Mely hatóság mely szegve rепdе lte e] а Horváth András elleni nyomozást, а
lázkutatást, а zöld dosszié lefoglalását és mi alapozta meg а gyanút?

6. Szereрс1-e а zöld dossziéban Orbán Viktor vagy az ő , illetve családja tulajdonában ,
érdekeltségében átló cégek bármelyike ?

7. Szerepel-e benne bármelyik Fideszes vagy Fidesz közeli cég ?

8. Szеrеpе1-e ьсппё bármelyik, közvetlenül vаgу közvetve Simicskа Lajоs vagy Nyerges
Zsolt tulajdonában, érdekeltségében álló сég?

9. Szerepel- е benne bármelyik, а Bckeшспсttel, illetve az azt sz еrvеző CÖF-fel
kарсsоlatЬan álló vállа lkozó, közvetlenül vagy közv е tvе ilyen személy tulajdonában
vagy crd сkeltségébеn álló сég?

10. Szerepel-e benne а CнA, annak bármelyik alvállalkozója, franchise-hálózatána k
Ь~ármclyik tagja?

Meglehet, liо у a Н orváth András általa nyilvánosság tudomásári hozottak minden аl арot
télkülöznek . Az Önök eddig megtett minden lépése azonban azt а gуапй t erősíti, liо у а
vádak igazak, és а kormány, а kormánypártok, illetve kormáпуpártí politikusok is éri пtettеk
benne, akik cii~iatt nemcsak érdekeltek az eltuss о lásban, de mindent meg is tesznek ennek
érdekébеп . Azt, Iwgy miként Kim Dzsong Un Észak -Koreája semmisítсtlс meg egy nap alat t
a állam archívumát és ezzel а kёе lmйlt teljes észak-komai törtéисъвёt, úgy а magyar
kormány is, latцl а lva é s е ltüпtetve Hо váth Anelrás zöld dossziéját, iтеgsemmisítleti az
ÁFA-csalás történс lét és а hozzá kötődő szer ё lyek és vállalkozások felel ősségét bizonyító
valamennyi adatot . Azt, hogy önök úgy képzelik, а karácsonyi késziilődés eltеrellеti а
nyilvánosság íщуе1iнét: а пуо=ltüntеtő akcióról .

А Demokratikus Koalíció éppen с gyanú miatt kért vizsgálatot az Európai Unió illetékeseitő l :
а pénzügyi és аz аdóügyi biztostól, az Európai Számvevőszéktő l és az Eиrópаi Csalás Ellel i
Hivataltól . Az sem zárható ki, ъоgу а kormány éppeп egy ilyen vizsgálаttól tartva szánta el
magát а fе l_jclentő elleni lépésre és bizonyítékai eltüntetésére .

Abban а reményben várom megtisztel ő válaszыkat, hogy az alkalmas lesz e gyanú telje s
eloszlatására .

Видаревн, 2013 . december 21 .

Tisztelettel :

Dr. Vadai Аbnпes

Deмгokralikus Кoиlгciб
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