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Érkezett :
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr,
a Magyar Országgyű lés elnöke részér e

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
feltenni Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész úrnak.

„Minden gyanú felett III? ”
címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

2014. augusztus 7-én kérdéssel fordultam Önhöz, mely szerint a Békés Megyei Főügyészség
B.279/2012/36 . számon vádiratot nyújtott be 2013 . június 12-én a Gyulai Törvényszékhez ,
amelyben négy fiktív számlát leigazoló, illetve felhasználót vádol az ügyészség. Nem történt
vádemelés a jelentős túlszámlázást elkövető vállalkozóval szemben, holott a vádirat 4. oldalán az
szerepel, hogy a METALCOM Zrt . a vádirat tárgyát képező ügyben több olyan számlát i s
kibocsátott, amely a vádirat szerint valótlan tartalmú .
A 3 . kérdésem tehát arra irányult, hogy miért nem folyik eljárás egy olyan ügyben, amely a z
ügyészségi vádirat szerint is valótlan tartalmú számlák kiállításán alapul .
Baloldali politikusokkal szemben kevésbé - megalapozott ügyekben is - oly buzgalommal eljár ó
ügyészség jelen esetben tétlen szemlél ője az eseményeknek. Legfőbb Ügyész úr is más alkalmakko r
szabatosan fogalmazva adja meg válaszát, jelen esetben azonban els ő alkalommal a Btk-ban nem
használt fogalomra hivatkozott, ismételt kérdésemre pedig azt közölte velem, hogy „a hatályo s
jogszabályok alapján a 3 . kérdésre adott válasz kiegészítésére törvényes lehet őségem nincs” .
Hivatkoznom kell a Be. 6. § (1) bekezdésére, amely szerint többek között az ügyésznek és a
nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben megállapított feltételek esetén a büntet ő eljárás
megindítása .

Ezért tehát kérdezem a Legfőbb Ügyész Urat :

Nem gondolja-e, hogy hivatalból lenne kötelessége az ügyben büntet ő eljárást indítani, miután
tudomására jutott a bűncselekmény elkövetése, és az elkövető alaposan gyanúsítható ?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2014. szeptember 19 .

Tisztelettel :

	

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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